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מאסף

ירושלמימתלמודואגדות Iככליתלמודש"םהמפוזריםוהמדרשיםהאנדותלכל
וחרושי Iודו"ןחריטנ"א,,חרשנ"א,חרמנ"ז I,וחרושיותוטות ,רש"יפירושעם

 •הכותברובבאוראנדותירושלמיועל •בנלימש"סהאנה"ותעלינחואלהכל Iהסאסף)הרב(מאתנ Jהכור
הנוללהחכסהנאוןתסיסצדיק,אישחדיוחיכראסףאיהכיאת

זצ"לחניבשלמהןריעקברמבא
נוספוע,ליהם'ר

ו'לאידלשהלוייהודהנ"ראליעזרשמואלמרבאאלנריחאתיכירגאוןלחרבאגדותחרושי )א
 •ז"לפינטויוסףר IIכיאשיהור Uוסרך,רגאווחמוסמךרך,כייושיח , ]נהויא"ףעיניםמאורכ) • )(מהרש"א

ומריבאדיאריחיר\רחמורן,"רחוכללרן,כור\סיפן,אפסןל IIוחמחבר ב,ר'"חששמיטןאנדותהוספותכולליהודהביתנ)
חרושיםד) •הבונהאמרבםשאותםויוכיר 1ז"לחרבחרושיובלשבוסףהמאגדותמאמרכלועל ,בוויביציאדבל"ז

חמצויןחרייןמאתדחושים ,שלמהקהלתח) ·דיונה)קיקיון 'בעהס(ל"זתאומיםיונהר IIומחרןכורגדולומגאון
 •חערוך 'מסירשולמישכאנדותחימרותמלותבאורו) •רכתיאגלק"דקז"לרייןזלמןיקותיאלשלמהרר,נ

הנפלאהספרוננרסףדררע

 )רכריעבקשבותת"ר' Jlרבקיעקחבעהסיס(ז"לריישריעקבר"ומרך,רומ,כחקרגדולרגאוןחרבמאתיעקבעיוז

 •נדערלאדבר Iכחערלאורצאוישיעקבעיןספריככל '?il:' tנרדדחמעלותוכלההוספותשארכלעם

עתהבווחספנו.לח,כלעול

י

ווביעילרתחרשות ,נכבריתהוספותעשרהארבע
הפיחישסהמחהלא •הררפסןיעעוג'שזפתולאחנו
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החרושתההוספותעשרהארבעהןואלה
 :חזח,יעקבעיןכספרעתחשנופסו

 tררהיהבית.וס"עפםגרבנEבםווולא(עיקכעמיןשנשמרטרייונתהאגדותותוספות,י I /פרשעםאנדותותספותא)
עלבתחהלוחשרבויען /יעקבועיון Iף IIבחריא Iאנדותחרושיבספרובאוריסחדושים·עלירtגונמצאים

 /י IIעסהנשטמיםלהמארםיםשכהםהחדושיםעלציוניםבותכםהמדפיסיםהציגוי Uהעעל.כ/אחנולוכיויהי tIו/שח
ונ OOרר.עתהרגה Iגברמאוהנהופהנפקדראtגרמשכמדםלהראותכגרםאןן Uמלתאוככבואידתכניתציוןעלריtנוהציונ
 • ) [רעובבחצאיהקפנואחלוכל •ותוספותפרש/ילירtב vוהע/,ואלההםהמאמריםכלאתואפסנו

 •הנכוןהפשטד IIעהלגאדות,מפסיקבאורכוללחנוך)חליכות(אויוסףעץ ), II(כב)
 Iהמדרשיםוממפרשיוהאחרוניםרייא'זt-וניםס IIהשוממפרישהאגדותמפרשירמאשיט iמלוכ

 •פסריםושארידרושפסריימהרכה

הצעות E:fע/והותסמים,העמוקיםלמאמריםהכאורירחיביוסף)פורת(אויוסףענףי) II(כב)
 •הדרושופסריהמפרשיםמבחריפ IIע ,קצריםודרושיםלבחקריוהקדומת

 ,)'כוואמוותחנרבההמדרש

פסיקתא Iוילי\טומדרשיםוירושלמיבבליבש/םוהמארמיםמקומותמראהיוסףיד ), II(כד)
 ;זדייותקוניובזהרא IIופדרוכמילתארתני

 ~ )ב*"סאיעבםשלמטח(נוקבוישראלנאונימפסריספריםושבעיםשניםמןונאספובלקטונאוניםחרושיי)"(כה)

פירורישrגוממברחיירשאלחכמיספריממצולותטובותומרגליותפניניםרבהעהלחמברו)שםרנדע(לאיעקבנאוןי)י(כו)
 •הזהלספרתפארתגאוןעטרתויענדם Iהש/tולגאדות

הומכהקרגאו!מאת Iוכמפרשיוי IIכעותקוניםהערותגרסאות,חלופימר(וםת,כראחכוללכלוםאוצרי) II(כז)
 •ל IIזצנרלין(פיק)ישעיהר IIמודיי

 ·כו')ולאיתןלמשכיס IJבעהמ(ממינםקל"זאברהםר IIומרייכו'רגרולרגאוןמאתוחרושיםבאוריםאיתןאהבתי)י(כח)

 • )'ויכושםועלב Iןחרגיינמוקמ Iבעהן(סייניאבד"קל,/זבכרךיהודהר'/ומהרכו'רגדולהנאוןמרייבחנרי"ננמוקיי)יכ(ט)

 •ל' Iום IIחרםנכןאנרחםרכינומאת Iככלל/ל Iחזדרשתעלמאמרי)
 •הק'חשל/'חבעלז/,להורוויץהלויישעיהרבינומאתוהאגדותהדרושיםכללייא)
 •וףכ)ישריםמסלתס'(בעהמ/ל Iזלוצאטוחייםמשהר"ומרך,וכ'החסירמרגאוןהאנדותעלמאמריב)

 •ורכ')דוחתלפמבואס IIבעחם(ל Iזחיותהירשצבימהור"ר 'כודrן,כםהנאוןהרבמאתהאגדותמנואיב)

 •שכאנהדהחמורותהמלותאתיהודית-אשכנויתללשוןיתרנםחמתורגמן .)'י/כ( )די

תםמו.t.ד·בוהרפםנום 1'ז'רחנותבחרב \חמדושיוועבהרבהשנשמטוחחשמטותאתנםלמקוטותיה!בנושה iן~בשלמותהדפםנופידשיי
ותשמטההאתםנתיהןןלמקומהשבנוכ\ר Iל'והמחברבחיישנדפםכפיבשלמותהדפםנןאגדות·חרושיהםרפאתל,נם IJזהרבבתיישנדפםןכפי

 •חזהלפסרבחקדתמנונזרכותחנןחזחי"בעשניםןפבקדשחמעלות.וירתי"העיקתללכלבשלפיתםיחדפםניםליזף Iחריא'מחדושיבששטמי

גד/וכו u,עיתדריחורביאלחכל

זובלדחנוןמיחר"ר
פ"(בחעלווזיוסףהר'ןוובפ
עלייףסוענףיוףסעץפי'

_ ... '::-.....--

, , 

גהנ"לנאוניםחרושימהםלקטונשספריםושבעיםהשניםחם,.אלח
 ,'התגבוווב) ,בותווחבוא Iלעתיסבהיב 1מפואג)ל"הרמ(להלהגובאר 1בח"'ב)-ב,עק,לאמת 1םיהא" 1בקיע,אהלמישן.ןאוח 1חכמיסנתומא 1אבובנאל 1יךאלשא)

ן Hרמב,ךישוחר ) nז )יגאזלאש"הרל(בהישזהבז) ,והובצוההחורה )ה,הישרורךוחירוחםןחבמיםרברי I );"זץנעפיזמשהמ"הגכלמשהרוש 1ןהר"תוררשד) ,יארירתבג
ו~ים".גדשיידח Iות'חץ"ךהס 'חריש Iפווסתחם 1לבאיוומ"לז jבבאגעלעקאצענעל~ואמ"הגחרושי 1"לזא"ר.הןחרושי I )'''(כואשטרתעכעלחרישי 1הרשב"אחרושי

 Iסייחןבחוכלקוטי Iתסו'סיםח Iהמלשםלחל)הבית,כנור Iפזכל, Iוקי ,לככ)רכש,יעוות Iהבזוזנ' Iהעשמויביןי) .ןאבטוריט) •ל IIזנאטאנזאה( 'ולהולזttא

תוצונפ I )גפואמ"ירהמל(ל'שואנצחב) ,תוג'מאניימ Iוחנהחמת~מ Iשמואלמררש Iרורמצודת Iא)')דיהרחל(יןהעמואיח ,ף Nש'ס /Iמךר. Iמשהמשאח Iהןמעשימ)
:כיצחבי'ע ~ד,לאןעי,צביעוטת Iלנרעווך ,ןאךר.עו'ת 1פאר'סותוללע 1ריםקע Iקידהעע) ,)מזאמושטש ל,/זוילהישוא'(להג"מישוא'נצח Iשרוםנוה Iיהודה

I I i ' 
 ·יןסףש !Iור) ,מהשייזדלתק) .חל"צצ) .יסנעיפתח 1קיצחפני' I !:יהושפני 1מסכירותפביספ) .ר)יאובילקווממ"מאט"שריאהר(יצחקהג"מארוךונ.פ(יהררש(

 .יניסערתאוה 1ח"סותות Iישואלתפארת I:ורהעורתות 1םחיריהורהרןתוספןת 1א"ךר.שבתשובתת)המרות,שיורי 1מקובצתשיטהש)

""'U בלוםאוצרהפירושיסהדפסתזכותI יוסףעץI יוסףוידיוסףעבףI גאוביםחדושיI חנרי"ב,נמוקי ,איתןאחתב ,יעקבנאוזm ותמרנןזנ
 •שהיהימקוםובכ'ואפןבכ'-מהםצת,'איאףליהו"ו itהדפיסםלדנועברשיראתודשואין ,אוהרבדבום)י(המדפיטיבןא'הב'



גפוריסיוס e: e:IIעיונכמכקומהו rי?כסהמגו'יוסקורסינכיס.זtנעת
ס IIבכינכיססנבכהככסווונכמחגהסככ~קדוסמחדיוס"וח

כזכ .A!ייוסגרקוסמ ' r י::גנררכ r י::וס Iוקךוטrכ " Iכג/קיוט ' r י::גן::יקיוט::י
רקכקרסכמ p'"ןכרp bג l/ייטמ:יםג!יגוכוטכ;וו!גrכ tiכקרמו:י"ג Iו

ר::י\\כו י:~ ti'ינ I /11 י:tiכוככ;ון P:י rוסגהון
ימיס Iוכסוגזכימיסוכ'חחדיוס ~"וראשוזפרמואיום.מםכת

כדמיוומ 5קם~סכובכוממרחויוסח Pפ
כcפחוגכמכגממכ'יוסמומווrר-יכימיהכפוריםטםכעתימיםקוךםיום[מתני']עא"יףב

ון Iנדמס::יומיו~"ס ' rיוסיו/(כ'כטכו;רוללשתכמביותכה"ג~ישיז
"וכוננ,מגסגגכססמור י!גי::t:i!י tiקיויאייילי
יוג"ין...מגןסכמlכוכסרונוכמ כiוי::t:iסראעשמאותחתארחכהזזבותינקזחרפדר

וכמכ::י Iחגכמונחיוטיוסג"פוכוככוויוrכר·א.רחתאשהאףאורמדהינרכי •פיסיגכר
מרחיוססמובס~כמבכוגסדובממסמי~ )זכI!(ן'קרא '~ש •אשומותחש.מאלומיnpניו

ייםףיד .ני'it'יטו ]וf( ם","כקטובכסטוגחfכיו :eלו.אמרואשתוזוביומרתב-ומעךנדעווכפר
 'frבכ'כ j>רכול'ומא •טו :eכוסמיו'יכמעוגס ""~ו rו"ר Pt:i :רםףדלבראיזכזאם

בכ"fויד j>ד jכקנובכסכזכי(,ומכסחוכרוכ~כימחס rוכlככיוינ, 1
 : b 'ב<כידףסכוסוזתכרמק ti tiקורננקרמ:יננוlכריסוכגכוההפרהשריפתקודםזיםהתםבתז[נמ

 : 'ftמפיגרפכג ••
 :נ"<בקדדף,זנחיסו Iפוםר'/ןרןננ rו:;רננקרסו! tiוככי~רנוסמניתוהרפהאתהשורף fכהמפרישיז

כחב<ינ:חמכחוחרףכווסזכוכסrו'~כחגיכ~קרטמויוגקרחרכהארמכירהאמיכיחר]פנישעלללשכה
 :בכ"נב<כרףנק'י!'מן 1 / ] [

כיו"ג"פיוכספי ~ rועג'(כקיסהכיתבדך,היהיוחנזםקום:יארמרנחהברבר
גסומסיוכיוגבככיוהיס Ciוכמגיכסוו pרמכירהמריינלהמiכךשכוליררר"לאשרמרבירה
כיוס"גוכרגחיככיסיכיף ]נ[כiככיכככפ'י I I-י..י

גגר\\יוג'ו~"פ I י:: rננוגגר Iכוכקרוט :הכיבותיאשריהבירה ~בטאי(דהשבארמ
ג Iיג;רננקרמיכיףכממוכחן ר;: Iכקוiכ Pגכאליךויקיתבז)(שמותמשלךך IIעשה(בסדרב')לךמשלך(שסותל)קחתניאע"גנדףא

נסיו::י"גנכיקרטננקרמכחור\\;רמוירףביולךקחביןאררט.תז Iיורכי •יאשיהרביררניצכירמשלזךזית rשמ
"'סווס'ו:יממוכורכפוסrכספי' j"כסמכ"(ואינירוהצאניהמשלרניכול 1כלךייחןלרדכתלומךמהכואם •צכררמשלאליך  ו:: .Dוגררומקיו..fכס iבכקייחי,נכומסיפסי ] .;.c [ )לי· lי ..c ]ני )
 כrני'tiגי Ciע" Ciקורמקומקומו Ci Ciכפראחדבתובעזר 7אעזרי.ארבמשוםאורמחנזאבא •הםמש/ותרררצה
מומיוrכ iו Pסור Iע,כקכעויכג.וlכרוrכוככשטיםעיצאררזועשובה)גשמות Iאורמאחדוכותבעץארוזלךוע'זtית )'(דרב'םאורמ
ונכ tממוiכיומםכוכקרמ "\\סום i:;רקססישראלשאיזגוזמכאזוםקמשלרצובועושי!שי'~ראלנומןכאזכיצדהא

,ו Iמסו6;ויוrכוסן ר;:/ I\\יוטססח tiסקרום :ממוםשלוצרנועוישן
I .כי~מטר ~'ו::חכסססיסfונםסס,/~ 

סח Ci ~/'וrו Ciקרועג rוממ' .וי Ciכrכ Ciיכג.ועריסמ Ciקרובככוכוויסוססמסו/,ווממוממכומ Ciקרובכגמו iכיזוrנכוחמנווגמ"סר'סגסמיורחוגסס
וכחעגfכ Ciס " Ciקרועג rימו'יו'י"גמחו 'י'כיוס:יומ Ci'יסוכiכזובiכ Ciו iקבככ r I 'י' tiiכiווו'י i:!בכנסומיוסג/'פו~iכ iקעגוrוכי"fכ "כזוורםמ'

Ci וכוגגסווכ;רסגרחסוויוסחחרו'כיוססוחP וכג"כפרסrככככיi/ וrסCi עוכיכיS יזו'פר ]כ[סחגיכפרק"רחמויכורזכi ' כמסככגרגמ~כסוכיגיfיזויר~ו
סכתlככ rרוכ 11נר]lכקיגמ Iר Iפחיממ iכ Iכוlכןכרומlכסרכסנווס Iתיוגנר""כיןסםכמוםי::יוכוlכריסקיוטiכח Sמוכוכן Iוגויסר tנכוככןמטכ

וס Iמחר Iווס Iגסמ ti rפ~סכlכן Iטבקיוטתlככרrוכ Iו:;רכיוכסג;ומחרכ'וס I מי\\~ח P::ופמנמ tקרוlככ rרוכ 'י:ניוכ Pכ ר;: tiכlכסגונlכטורמקחויג.רוכ
וג' Iו:;רוitסכיlכיrכ::וטנמגנוו ' rקיוסrכוכיכיגכנכנמורסם::וימ ' rrכ Ciקרו י:: rנורף 5 ' •כמורםיוכיס Iוסין..חכםכובכוrכחגבכג rרמו'גספסחסלו! Ciרמ

וכ:יימירוממוזכיוrכ Iסמר Ciוitססוסrכ iקבככונכריסיס. ' rוחי"/'יוfכמיוrו '~מכו fCiוכוכסרכ~ובכור ' rכעיויןג.,יך..ומומ iCi"ירווגכ'וקיבכיכ \Iויס-,פירס
Ci רסעוחע(מוריס!כ"ח"רכגייסCi כחמחגחrיוכפtכfוחו 'רסיירוכזחטrככח'סכמט::וכפrיומזפוקמססגרממרכסוגבכייגרגחרוכזזוןכמ"i](גי ]רr ~ 

גוכגiככס"כוכמסחסגוומגוחורינג.וכסר.:ו"קובכוי"ג ''' Ciפובכי' •גו'גו Ciמ Yבביב :בכ"ספסחיסנכרכינפוקכז~"מ"םחגסיס ו:: Ciבכס r(נכומrכ
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הר'טב"א
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גנומרממס(«גנקוכמיי':"ס Cעגווענ .טוג'וס"ערגכfופ'סiגכמסו:::מי 'ור 5נקוכגר'ס"יוונfונ'נסנקנר ,,'ס::סעומר .'סס pממfומר'סנסקר'גfוס::רכיכוכfו .ממור"כסס ,,'סנfו
:::מכמטמi:ונוכמגזגרימו Iסגמגיימסזרסוכו .קרגכוגדכניומוענר'געכיוינכגורונמ " i1ומנכ::ס ~ניזעוגרמו" 5מגfוחסגמו .מ"וי"נו ו'וf::גזגררס Iס :Iסמ,חח~גו . " 1נןכ

ומר.ג'!:יסיגיס cממ,וכי . " 1מוגנפרוע!:רמוי 1מ rניחיוכימיו' 1כ I:i1נומ,ו i1גענ i1כ :tגיוסגמ!:סייחומ" .מו Sע::ייוסמיוגייומנמרתגמור"זועסוק::מס .ממור"נו Jח' :Iגוכנס
מ,ן cמ c "פעונוממו'ס i1מו:: ;tוג'רכיסס Sוגפרכס"וז.רוקיספופיס I 5ומ .עכיi:וססככע"גמזקופס.קומ"עומריוס\נ tגפי/עומזי"ס Iג rרמכוי~ופיס Sעומדיס'ומ"רמו I "גחגייממגיזס

:י,,סספגיוימממנפוי,((יומכו i1ומו::עירססועקרג :t וrכ:! r 'גמכ'זוע .עניסס:;ונעמזס Jח'מקוס:נרכוכועו!:יסמס iגגמו'כיס :tגירוועקרג cכמיק I "ונמוממר . ס",יווהיסמ'ר
!:'רעכו fqו .ו!:וכומיכ::זכסס .רוגזמעחחכפחמגיר'ס'כס:יוfוכנמעקבועכרכוונמ!: :tנפינבכ,נסונסמנכיגמימ :tכככ"ט::יומורכמכוח Cסמרסיממר כמ:::יכסנכו"וזיעעור .פfנ"
!(ועכi:ווfומו:: C ז:::!ועקרכ :tכמיק Iסנfוז::זכנועס .ונכקרכ'סננמ::'ס"עומדוכקוסכ'ס :tירוסר' .נורענ' tכחוררונ"סגיכסר'סנ'ס C'רוסרי f• Cורסגכ'וכככומס I:ו:ועבכומכ:וו('מס'ככ ,,'ס

כו::וכע fIוס" .fומרסfורס'סמכנ Cוכ .ררגומנמרו i1כנמ'ר::ממככfוfוס .כ'רוfוומן'עזוכנfוסייגככ,'קו Pכנו ו:'ס'נfוס:עו וfוס::: ij:ועכ'ו Cכנחכו ''כס Sו"ו"ננכסכ'ככיכ'כ'רו!:נ'ס
רומיכ :t""ונסקוכעוסק!:מכ'רוםוכחוכחסמרס'ח!:וכ וfנ::יכססור'עכוגוימ:גקוסכ'ר Sנמנרוfורסfו"רוכfור'וfומכנכו J:רכמו:ינככ'ון :tסנחוfוrב'(רוחתנ:יככ'עס'ככ כ'י:'iגזכננס

 .ס<דוקיסורעמעונס .r :::ו:;רמ,כווזסו . "יוכרנוקנוג'סמרסכ c"זוכוח'ווכנ .כימחכ"לfוחפ'כוירוזככ J:וכוכס"גכוגעמרסfו'ווגfוממממ"מוכפרכססכור 5נכועוסק וfו'::::ו Iכפיככ::'
ו::גרממיומריסמ"מפכי ,, 1ממרונמ .ניס Cגירוגוו cומ::חני(כימפ!:רומיגנוסגומרוימומ,כיקוס bכיר Sגי " 1 "ג"קוס ',,(עחחנגר-כס'גונ ':מ jח'גירוו::כיסכמג'רומזסממרנמ
ן cמגרמנממורןליכנגו~מעוגס tוע 'ג"ג\כמ "יגמrוסונגונ,נגומפרכס"זויחכרן:וומגינסודי!(פרעימגrכס Cוגס Cכגררן " Iו . Jמיוימ'"יווגונס:וגרכס :rח '"ו" S ס:!גי

בנגנקונממכסגו.' מנ::!געומיס'סנומ'ד 'י::גסגועמגfוממfון .ספרככסכעכיומכיע"כס\נ "''''זור" Iס '''ע:::מו!:גיסמזסגכי C •מסערככעגי:כ cח rמכג::מיסגיגוונמכקמועוזוממר
כמ'יממ!:קיעמוכס:ומיססכi:ו ::Jס Iנריעכו 1\1'עיריחגרןוח'ו<ומימ iננגו:ימרס!:עויןמערג"ו::נ :!ןמס Pרכ P"ייכומיס Cב )מעכימריז: C ""'(מיכ t:וגכיגונfו Cוז' .מכקו pמכ I "ע'וימיוגרע

גונכיסעוכרי::מוו cוסחסוכ'סfוסגע<,,וק"וס iסחיר'ומיג .:ווכבנגר:ו ' Sעכ fc cוfומ ס',,::כסגיכוכfו 1גיכ':וסכוס :tנכ!:וגר,- i1 'וכו(רנע:ומ i"וכ .נז"-:זוכח'ס Cומזסזכ:ופ:יסנןסכומז:
וככר'כומ:::נמ,כו ו'ס:! ו,"רנוחמר'ו<רכוון<רוכפכ'רכו('ר<ווו::ככעכ i '<ר:!ו"עfוגני.ג.מוכפיסכמוכ f:::, iו:ו .כרן i1 'וכוכרמפניוטכעסרנוכסהנטניס"גס '::זנכעם!:כיוכקי'ס::ח'כס

כמ :t מ"::וכמ"אילס"רומכנמכ<מ " 1ככועםמוכן:;וח'גוfו'ווכ"עט'ס :tגמנ C cסהכ:וו'יוi:ועו::וסנע'סו"::כרר:י'סוכפרקק Iמרכר:יוחסרוחג'סוךיעכו j:יע:ע"וךfוחסרוממס Sכנfוו
i:ורומסכגרו(i:וממורגוונוו::גוחגוממו::נעונס"רומומגנומפינומכ'(גוריfווכר!:גנכונס :Iמנר i1סיוס "'מס fqווח Sוכמנמורכוכוכע :!רק' C:וחדסח'ג ' :tזוקס'ס Cכ' :C" jl"עע"וךמח

 מ,,,וiכrכ~קגקrכבג"מין
עיכיןמ Cמופן )/ד /יר(זגומ"י:וע'חס I(ןחמוסמורסכיי:וסז .'נfכ:וסןעסמכוכמגן{מ ,::נענומס-ד J{מחס ,ממ:;נמ:ומחחכמ"כיו.כיססיכגונ:רמניח'':;ווfכמ~גסגיכומרןכסעו/ I'tכ i1 ו:::

נ"רוממ/(פנ:רמסקר!:'גג'מו tנעככיסעשרה

יוסףעץ
ח{קיסחוחזוגריחח .חמ::רךנ{נ{יר::ר Pכמססיfונטמינכ::רמורגטימוח Sמ{ויט

 סר::{כנכט::רומrוס{{יסחחויס jjו:כםמ .רווזויסתחוים t; 'וט :::ריס) "וf(סךקיס
ם{מזונירן { pויורימחריטוכעס{fוfווכותךןנייבססםיטנכךמרחיגן::רמקוסכס

tי 5קוכיגכ C ר::{fוג{ור{כקו{וכינכ tN {סייכו .נrו{פ::רקו{מיע C ר::{ rסfו i 'ונכfכיג{ס
 :ןנכ//ס)(יפ//חחנירום{וירויסומנ.ויס::ריו ר::ז{ז::רסמוגיססיוfו{וו{גי .ם'/ר
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פנמ,ג~ס-יי-יגמ j!כ tפירוווג'.יIג.ייזו(ולא :ר-י rעג :tוכסענזויס.ככיתנניתזכונולא : tונוכקרקכיסיס :tכקרנסמוקרסיסכקרסימכממכוכסיס
ו-ייווכזגזוסכנומסווfכז:ווכעגיונת "Iוכנכינסוגזווו-ימ,נויסג~כ-יקIכיוקוימ,ובכוכמ,סוזומ:ולאוכסוסגוג rרניטיופ"קגרממויגווכ'.-ימטנזוייס

סככומסופוסנזוכיגסטמ,ןכפיפרכיסססיו iבכימיסג'מוטגיסטסעומריונעוגמותוממגיכיוסיוסגמכבכיכממוי' iו .וכ'"יפוויסכיוסגרוככגסן
סכעזו\יסנכטכזכ"ס.גגיהזכוכגומסולאבכוכס: tגססויזככמומעפ"גכזכ Iממיזומוסגימגיסמס~כניגורכמנכטוסס"וגקויגיריסמכימרכויוסג"פ
מהנכרימיסטסיווכמגו!ר "Iסיוטטסככיהו!ר.טמווכ'ועקוכבחשכיווסכמי: ~

מר "Iמגכ .קוימ,ועולא :-יקונייסזבובנראהולאמעולםהקדשבשראהרסיחולאסמכזוטמיתממנ~ס :t ~,~נזוטמסממו
וכנכוח~ומ-יקרי :tגפימירבכוטווכחומללת tכחכ tiכעטיוגגכזוטמנכי'יורמ'י

מו tiנמ"כ :tוכוכנופו tiפור tiווכגוערביוםכה//גקריאירעאו •המטבחייםבביכמוכסימ-י ,,')מ[נ'י"'ינמ'יפ' jגרמוכויכ
פסי'מ 5נמ:ולאכוכיכס)רטוזטוממומהלחםובשתיבעומרפסולנמצאולא •הכפוריםמית-ימניגסבככטסיזוסגיווטכיססססיס

 (fjjכiליןפסוכבוiליועטמס .כעומוצפופיםומשתחויםרווחים.הפנים.עומדיםובלחם .וכ'כיווסכיססמכיונכ\יקוסגי[צר :וז

ונ"יומוגמיככיכגקגוטסומזומהיוגסכימאדםאמרולאבירושליםועקרבנחשהזיקולאסמ,גקע~יגסכבכירייוסגיסמסוס
סגוו :lיס.יגפימכמוו 5כקמוניסומ,ו.פתחבירושליםשאליןהמקוםליצרלחבירו.'י'יגווג'מיס :tכגכולא :גמ] tiכ'

סח-יגהי :tכווכפ:וני"גוככופ'י 1וו :tבכלגג-יכמס ti-יי'י tiי'יריוט tiמרמפיגו
מfכווזו'י 1מפיימ 1ומ'יו/pווכערנ 1כמפ'אחרנייתארתתיים.איכאבירושוסייםבמקרשגו'-ימעוכ'יו tiרע.:ווכקמו"וקירנ''י'
וגוניו"טמזוריסימפיכמיפסכומסיו"טשל I ~ Jאכבוגשמיםלאמעולםכמקרשדתניא .וכ'סיניקופסגיס:לחם-יגמג"ירקזוגי
מ:ןיפס,ומסכע"טגפfכסספכיסגזוסהרוחותכלאפילוהמערכההמערכה.ועשןעצי]מיגומרוןמקוםרזכגיגס:פ"גסוףמפווט

 :סכמ::יסכזוערויקןעומרחיגוףוססוגחואותומזיזיןאיןכוונושכותכאוחשכעולם '.וכ'עומריוכגסכורוגיסגוןסמר-ימו
ורירהירזכוקיסווכמי r " •-ימקוסכיצרשמעיה[רב](רבי)תניבהאליכא.ותוממקומורגורמיגסיפיווזו]:במי-ימוגופ' ti"פוו
שכרי :וכקוסס :t •כקלבכו :וזווק'י :.cללו'יייגווגפגיסכפגירגורמיומי"מק"קגו'.
יס ti~ד ' :tקרכ:וסכיס :tוכנ :t •חרסגכיואמרבמקומןעין 7נבחרסיכשברינבומקמ"ג :tוכיס :tקר ' :tנקוס'ייווגווניסמרוו
ניר-י tiוכריגיסוכמווס ti "כמסוהונג'עזוווהמנורההפנימימזבחורישוןונוצהמוראהאביימגמיס "Iקרכקרסינמרכמ'יפגיסגזכס

הגוס(מסרזכוסכוגי Cו(ויקומגרגהיגחשבינהוהוותלתאפסולי •במקומןנבלעיוקרסיסקרטיגנכיגרמיומקויכסיגכ
מיןומס Cקרוגמקוסכיוהן Cויטגוכונמיכלועיוהכיאי •תריועיילתריאפיקכחדכסמ"קטגמסכגס C[כשעה :ורו"ק
ו-י: Iסכויסכעס,מטפזוומוfכ 5גגגבכיסג"נמיאיכאלהוחסרוכחד~בינהו Iחהוורתי :כקנפי]טוףפוק tiמסוווכ'.נטבכ

 1[ודישו-ינכיף:עוכמכ ti •כווכ'יסוראהללל
נוקרכגכ •-יוכוכר'י 1ו :tורי'יפגיוכיזגזו .rבא)(ש"אשנארמכסידורוסילוקוהפניםח~בנעשהגדונסבראריב"אחריתי

 tiגנכ tiנוכזרזו 1ti~רמרווכמנכסוכמגיןמאבותינובידינומסורתזהרברלוירוהא"רליכא.ותוהלקחוביוםחםלחם~ום Iל
 )ר""פ"מ(מ"יר'ירטומוו"זונכיגרזונוהםבנסכרוביםשמואלארמרבנאיואמר •המדהמןאינוארוומקום

רזכו Iכמו'יוגךכגפוןפגיוספךגרגפסיג.ינכנסינמיהפניםלחםוהא •חשיבקאלאדגואינסיקחש\בדבראי.נסיעומדים ;~~~,
מורמסס C jםרכתכימר\סממות Iגיגגםם~ללל )(לכיעוגרף
וקרמו:ימוכרסספכימימזגזכוריטוו ~ Sכויחוהשועכר)ויקרא(המ"דדארשב"הואדבראינסינמיהפניםחםהואדגואימבהוחע"כןכזף
מות:י iו-יסג'גתיגיכ-יכווכ~ר"וומ~גוכיעץכלירוכלא iהלנתחהע'\~ויעץכליע"כ][שםטמאשהואמכללטהורהטהור~ע~קמ!:וע"גו 5זף

(ויקרמ 1ס i'יייקוסמכקךוכ-ינזו rיו<.כ 5ממגביהין tt •מלמדאלאטומאה]בפני[וחוצץטומאהמקבלאינולנחתהעשויי~ז~ ~~:~חס';~~
מי tiועווכר.ססוגסומגממ:פסולי ])מהמקוםלפניחכתכםראולהםואונזריזרגליםלעוליהפנים)לחם(ומראיןאותו :יח ' Dרנסוכמזנר

 :חטכזויג~וגסימגהספכיסיגזכסכסזכס :הלקחוביוסם v'רלחםלשוםשנאמרכסידורושסילוקו
 riו~וסזכרסגגירםגויסור.הויכלועיןלל-~

 :יו..מחרםס~גיהגיסכוכס 5ווכו"ורמסמגדיםמיניכבונטעהמקדשביתמהששבנהכשעהאושעיאזרבאמרשם
 jער"מוהוגםמסגקין .גסירוווכילומוונושריםבהומנשבתוכשהרוחבזמנןהםפירותימוציאיןוהיוזהבשלנאוניםחרושי
מ 1לללמחורמ,חסו:'''ייס חס~ו ti •'י(קמוגיוס:חוםמססמשנארזביבשהיכהאויביםוכשנכנמופריובנו!כירעשעיג)(תהליסשנאמרגויוסו:iכזכויחסו:מו:

~ג\ככ~חסקומו"מ,ס :tוכגגקזו tiכיוסיה)(,ש,ג-יהשנאמרלהחזירןהואכרוךהמורושועתיראומלללבנוןופרחא)(כתוסר cמוענדiכס~סס
ייומיגומוווממוום :ייומכ fjנספיגמינלללנג~מנ:גיןסיזכ~ק םגסוכגכממד:רגמעטתופסמיוכ .י"'-רסנ:גיוrכגו'ס'נקזכ :להנתןבנוןהכבורורנןחניאףותגחפרחפרוחוממגסגוי:געמיס

 1 ,~ויסמססםעםסמווןרמכימג~וסגיתאמר .גו'בזכנסנעסנו

; K זג~t(,f ~כמ"גטגי:רוווזוגגכמויומוכומ ~~~'~כוS מ~זכגכגגוי'יי-יכסרמנימנכ)~גמגמ ~יI געגI טגמI יימנכטסמיוווכקוסטמיונמגמווזכנמז.~כו'מוווג/מוכ~~רניווכפגי
גכףגרגזוינקיומכייקירפרוסוןכfווכ-י Iגוככפי~נריוסוfו'פיו 5נמ'הויוכ 5מנמוזעומדיסגוכ~ ti'י :tע :t'יגרוניסנופיבכו"ריס.~יונגס:כרוניםגכיסגויחיס :tמ~נמסי
וכקכג :tטוכח.'יומ :tסכילכגכ:'יירונכיסגסיסננכזר~.וכנזווזיו<.י'י:דכראי iוכמיוגיג.וףנכוניגוכ~fכ'יrכגכגכמתיקיס I"זור<..גפיסמו Sג~ממוה tiחמ~גרוכ . tמכסיססימבי,י

מףוויקו"גfווכיטגטכק ti ~"וגו'ק ftiוועוומוננרמועזגגימגגימ)(ויקרמסגמ'גםק tiק ....יטו"מ'יכעגיועזכונימיע(ט(סמ,וככגזכה.עשויטוממס: )~~יחי~ר;~~~=~~(
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ti רקכנ::/l ::מז::רומ"מ רti סודרנויוסD חבכויס/l 5סti ר::וכו t:i חימקוסמגנרג'סl סוגנ::רסבטרוןti כווחויקרמוiנכגI רגגכ/כiרכוסחiנמווti כמכסכיכוiמגני"::; 

כימ t:iדכרגרחועגמבכrוין t:iנ::רכזגוגע//פ t:iירגר::ר::רןמיסכע"פ t:iחוו::ר Iומככrונ itiכוו::רמחרנחומם"י t:iגפרגםמעrוין כ"ר:: lרנרסיכמכמ::ררמ//ס
סגפרסי"'י Dסכבכנותר'יfככנמדוכגןמנfכfכירכתכםיניןרבכירוכ'י Sרכי Iככפוקומגומנ'יווכייתיתנסיגיןךfכעירוכמקרמוכגןומסוכ,ו::יומררכגן
כיןכיוגר'ימפורםמ::וסfכירכגגגוככפ'יסכענ:רור::וכי'יגרמ'יוע"כוכסיגינמס'י::וגכ'יכנוןמפורססמיכומגfכ::ותור'ימןעיקרנוסיסרכר::יייוכבחומס

וםגתגגקטככיכיי'יומרמ t:i::יחווככפי/ורס"ימקרמוfכסוכגו;:ווינין t:i:רכעירובגנון::ותור::ווכןעיקרנוסמיןוניןככ l/'יכגנין::ומור::יוכןעיקרנו t:iסי
כעירוrוכיוrכ t:i lגנוכו::יחר'יונזירוrו"י tiר::יבימ t:iנכרתי tiמד::יחמחרורמירכשותויקרfכ::יו t:iסוככ Pt:iפררךמיןתסורדכמוככמוככןכרויוכ t:iדוכס::יומ"ס
יקרח::יו tiו t:iפירוסונכ::רפבטררן ר::/ Iומפהסוררנחגכרfכחנחמסורחיכווח"גכנככממחסז-גחחוקומסוחרמררגכו ]ג[ר Sגינפוק lרמסקיכרככויוכח

ר'ונוחיכוכורעחמחיוrוכ'וכפחג::ר 5::רמיבכקב::רקיסמין lגמסכבמוכ tiוי ti::רחומז::רניפ'בככ::רומג"וםגiרנ.ורבכ tiכחומ ו,/ t:iרגמ"םמוחו tiוכ
 Iכומחיוrכ Iכיעקכמ tiכ t:iדוכ::יו::יכככוכסרמ::ינמורך ti/Iערג'וכו Sבכנככמכיכומכר::רסחסו :eכמ::י::ייiכריסוכ::יגםי'ייור ft:iכפו::ייחך Iכודודתומ t:iגועמוס

עהיר'יתסור'ינסז::וורנרדוכיסגוגררגקטןגככניעקכגfכסרוונfכגככקיוכ'יג::יסfכיןיירוגתננינכקכגוסגסמו'יfכמ::וות'ייוס l/עגורכגותגיוןנ l/י
נווכר t:iיקנ'ינקרוס::יחוכור::ו'י t:iככקרוכfכגויממרוגfכ t:iומסוסיfכ 5יוגגסfכסםfכווס t:iככם::ויfכערו::וגג ]ר[מיתותfכרגעפרקרfכוכרfכניעזרנר'fכפיכונתסיר
גסמזכיןכחכןמז י::יו:: tiיעקכג f/lכמסfכו t:iנכחככירשסרדכר"מ::ומסןוכמחיות'ייור,מתדע'ימכוכןfככfכ'ימסוכןfכחיו:ר"יוגfכ::וfכוכ"ותרמרכע
ר\.מ t:iמוכ Iונוכחfכןמכיכתותי mדכrכיכ::ימכר//מרiרl.סכוכימרדכעי,וכfכיכוכיכיחמוכ::רכיכו::יותוגמורמיכחכככיו pכfכ t:iרוכ::י::ימסמןמחיוrו

עירוכמס"רiרl.ווסגנק"סומכררס..כימסו::רהוו::יעהיר" t:iרנרס::יוח lגיו::יחכמומחוiכוחכר::יסמ t:iכfכיךכי::רrוקבי::ייהסמחגמכו::יסמחוהך::י tiד
ס t:iוכקרונחכויממרומח tiדוס tiומרמיפטנר lגקטו::ר t:iומכו::רס/נ I ר::סירגו::רגנכקייסעכירס..וקנגוכפג'מוכוfככו::יסר::ר t:iגחנייוו t:iכיוןfכנמiככפינין
 י:: iנכitהירכום::וומנ l/מבככימ t:iוככרית"יתס ti'ינרמ :tכ t:iדfככו::יסמ::וfכfכין tiכונפ'כrוכוכ t:iוכ"וגפיכ::יןמיןמנדפfכוייכfככיכfכקכ::י י:: tiכקרוחמור::י
'יי'ירנfכגיוןנימסרתור::ירעתיר'ימםוסגימונ ft:iכחר י:: tiניוגfכוכ t:iתסור'יגכעדייןקייסכמםזfכגיוכוכ t:iקודסמ::ו tiגדגכרוכסוס'יייוכגימסור::יוגו'י

דנרוס t:iמגירם::וגחםוכג l/ממגוסגיוכונ::וfככמןממותוfכזגוווסהר'יכיוכוכ tiקודסר::ו Pממגסfכ t:iרfככר"סכוכיוכוfכיגfכ'יגfכ j 'י'ע"ג י',, 5וכ
ti ו::וגחככןכמסר::ודכמ,יוןכימסומור'יעמיר::י/I כוכמ"כרחככfכיווכוכיוכומיגti כfכעכודמכוכתקדס::ידרחכנ::ייתורחככסti כע::יt:i כוגמ"כיסt:i מ::י

רע;ןכפי"כי,וכימר,יגמווכפ::י י::ו::,ככוכי::יומווו::י 5וכ י::י"רכמגיוןכיfכסרמור::יעתיד::ו tiדכר::יוfכ tiוס tiממ"סמחמוס t:iיfכ 5סכממומוככןכערוכת
מrוחכ::יידבכוגינימוס::רהורספעחידסרנרמ t:iםככן י:: t:iע::יקרפווחדע'/סרכק"מכרח::ידודחו)ו t:iג Pרעוכרסו::רח::ריומחיומ::רסנס ft:iכומר t:iמי

ומוכו::ו י:: t:iוכמחוחוכממ::ירןממומ::ייח::י tiכמiרככמ"::יימ::י t:iמגוכרמפ::ימחותוכממ"וןזכfווiכ::יככיfכ::ימריסכסוט::י tiכוכ"יע P::ימוכןפהגרכככומ::י
t:i כגדiימוכןמוכי::P כיעiככמfוכככככ::ייעקנד::יקיסו::ימיםוI כיגכו::ומוכווגכרiכםווכדגfכfיםכ'I ונוI עגסיו'ימנוחני"יכומ::ווכ::ים::וימ::ומבכ//פ

וכגגטפייכין tiתכעיווכגקטמוכמיי l/וכסrכקפמ] l/::יריטכס t:i[כי l/כעגiככ •יכין Pתגעירוגאפילו :ודו//קנע//וחוקכגעגיסבכסfכו::ו t:iוכמחרםכמ::י
א l/חריזפנ

לזכראראשאינהקיריתארהייניינראהטפיקי'ואמאיררכנומציתמכ'כייתיריתיתקיתימציתייהייני.פי'ימי'המציתשכעודלמא :כגנותםי'א
כותךהעימריסיכ'ככזיתרסגיכהןאקייוושכתיפהטנהשיכרירכע'מאעירןניאפילו :המי'הבכרכתשתיקנייכמיכשארישסאשרחקהטי'ה

 :התסכרא'תא"ת.ותסיירתתנשי'יועירינינקטאמאיז"י '/'רשנסתפקנתיספיתאימריס .תכש'ייו

חרי/יףיעקב lעיו
כדדחי ,; <::מ(י~ירימי"כומי-חג חג<::רחי(חרfנממ,(דקרקיין 5 •"כומסכעואימאייסוסו::"עתיע"תרקחמרסח . l')'Cמכעירוכמפ'כוfוכינומכרססקיים :וניס cרמ

כ :tסק cכחנ; וf;יחי ס;ימ<::סייימוריייימכומ "סוירמכותיס"ררמע'קרfור Cוחפ(נסיףוחנרססחורחיס;עי pמוחיסוחי(נת C (מיי'טכ Cונרמימרנפסחיסרחמרינו
מדנר fcו;מ '((מסרתרותי .,וf!:וכירזחינ"כיתי"גניו::גי(סככימר ס('''ימכימסנעוfויממ וC 'fכמסריעי'חומוקייסיחפ'סתי(ענריר iרח'ס"חכ'ימחירחיסכסככסמוו tרfו!:סיס

 :חנרססקייס Cסמורסחר Cע;נמזיסיני Cי(פמ" :!"ע(יfוrכרסעחירי(חומ(מףקריניסחו Cדנכח(תרזו::מחריו
יוסףענף

רנאםר :(ממריסמחירמיקס Cרמרונססימסי'ייסר rמב,ע Cייריחייתי .ייייייקידסרכי;חרנימחירחקס Cי"ייג:ויקמ,ני .סןנ~סקור'יכ'גר fמ"ע!:סיס(ייסיס(ס
כככרססמסור'ימכימרמ"חכי(יחנס וC )fעד .כי(ססתירסכ;מניניfוכרססקייסגיניוכfו סי<::'סחווזסס fוח, .ממעיויכחרע f מ"' cכ(יימן ::tמנקיע'כ .ניסף
מ'רמככ;ממסממח Cרניפרנםמח"ייינfויסס .גיזיוככגדמיו:י( .סרfוסחנרירמ"מ'יכוfוכיוממורמסירכסמסגככנוסףח(:ייז.יפרסיסו(סוסיףרנרממוררכר l;סנ'
כעכמןיג C "חרס cס Cיכ .סגוףמ,ונומfבר Cימיס Cיחכיוסכמי .גירי:בס"ס Cוחכריכח;סיסחו"ריס,סגריככגייר cובכfכ Iקי'רףכפסמיסכיחרנוו •ננייכמקגכ'דמסיס

,,,ונומיססיגיס cמככ'ימממויניס:<ריזכניסחגריסרמ"חכ( lכ .פרטיססככ(רגיוכחונfו f" rוסמיו(חח'ןימירזס Iינ .סיס)(חיי Cמ'וע"ס '"יכחק '<::;חכי'יחנרגן .מנרסס
כיסמניעס lיח' .ימייחיפרנסמיסיח Cנגדיסמכי::<רגרמתיחנרחנרג( .ופרנסיססס Cפרס Cי .ג'נ"'ת c(נרמיגי'כזו;(גייו Cימעמגגר(יממר :eכ IIנכקנמנ'רכחכרסס

חי mר(גייתמררמ .סריחניסחנריסע(י CנJ:ויכר cחגס"יימרגריגסומעגירfוסרע I(ייסיס C ו,,,..וfייורחי tנימfוגסנ"(מג(יגי')'fוסרזכעפר,רעומתי!:חמי rרכ' כ"'
חכרססחכ; .סרימנ'יחפרנסמיזעיי(fוחימסוידעוססס(רגריסימחוי :eעד"גו!:מיסגנועס((מיזיגי(י;fומעט"ימוי,זסקנמי rנעת(ייי(זסממירחכיסחןרס cמ

ע'<:ממיר"כ(יידעוכיס"כמסנינעותכ(ייח'ו:<יימ"יכfווכ(מכ(וכי f "גיפוו::כיסיסיסרס C "סמו(זמיfוגרסססנמג"רתועיקר .יתגרוח(סיתייסגרתימכימ'יס'רתרת
 :(כמ"ח)ירפנסמימייחי <:: rגימ"כס'י:ס '(יי(רמסנתינסס Iימוגו '(ממו feוף ( IIריגין '(מחומסfומר Iיע" .רככייכח

M מ:ומז'הותרהכלאתאבינואברהםקיים ]מ[רבאמר• t:i כוטור 5כfככ,כחנגיגכ,סf
עירוכיאפייו :נוגתג'ינfכיוגר'יכולהשנא/(דבאשיתכן)עקבאשרשמעאברהסבקולי

fככfכוכיסגיכמס'י'יכג'יםמיוג •י,ין t:iתכואימאלרבחייאברשימירבליהאמר[וגו/]
ארטומילהמצותשבעואימא(אלא)מילהנמיהואיהאלא)(ותומצותשבע
[אשי](אסי)רבואיחימא[רבא](רב)אריכלי.למחותורוחימצותיכןאםליה

ותרהדבריחאדוותרותישנארמתבשיליועירוביאפילואבינואברהםבקיים
 :סופריסררביואחר



בלוםאוצרדגמהרש"אכטכחדףיומאשל~שי l 'פחממונחלהםאמררש"י

יפ::יוככ::יסינרורננכגממגזגרמגממיכ::י t:iקיגוהמר::יייכווכרמ::יררככןוכטה t ,ככ1כ t:iגטחרגוה D •חוכ::יג t:iתיטור :גהקןנכהירין t:iפריסכהקכמ
::ירי t:iגוןכורגז::י ] t:i[יגמגמגר::יס][גמוהיוחכיןונכפרבכ"טגו'כמ t:iג Jנ(י,מגועוג::יזוקף t:iעסןס t:iעגבכטןוהוכרומגטוןזקוףגהוכרכורמ::י
טב;סגיירועכוכרגו' iורמסמיסקכ::יסכמ'גנכוגס t:i]ז;ירוגורינככמנר::יס ~פי t:iרחגמ.דנאהופו"ר:סקורי!::יוכנככו!יוססגחוסמוהוח. t:iמ t:iרזיהרא
'פגמכגס'גרורכריגגםכיזרוםנממזכרנrי tAייוסמהזוגרמסוסע'רוכ ~ Iזכזר'זרססמ 5יוקטןכקנוכקגוכוסמהגויחגסריחומ Sיסגמיפגסרר.ס
חרחורי :כמריכוהע//םכ';סגהגסמוגסגסיrג.מגמהוןמגנכגון'וסכןמחר
ונכי',ו Iפרםנכי'וג'.מבכגירגין Cijרנכגירגלכבהשלתימוררומה~~יבואומררביתניאשם ;:'קכררן':;כייוכקכמ t ו;:'כ גג;::ווזרס

 t /וכ/פ/ Iנכ/כ Iונכימזרריסררכיסיס t:iכוכפרלבנהשלחיומרחמה'~סןלחימור כ;' t:iרסנכסמ,סכוריס(כרמנכגכיס:שנרירי
גסנוכהיווב'גוטוככזיר[ג]נכסגכגוריוהמל , • Jררג(וקנ t:iוכ t:iכרירי t:iוכהרנוכיכןיט)

גוטכסיגוכריקיס 5ו::י 5וכגסססכתוכ"ומפציע)חמהשחימורן][כמקלועולהמחמרגוקסיס Jj.רכ..רככנדנכיטכגוהןקטכי'כקני'
ובו' ; i:יגנכ'ס t:iופ'נכביר::יגסססכתוכיו :ולכא!לכאןסבמויר:כזרנכגינכ..כתככנכויוהרגטסריס
כתגויןכגוןבככ'רגכגמגרגורומפי'ג)(זיהרא) ]מ[בחמז][רב(רפרם)אטרשםכרגמדסבכגג'ורררגףריגפfכ,סp::יוסיסניך

כסרגירוובכגגזרזירגסרכירוגגבככומקשהכ )(כשמשא-שמשא[זוהמא]חרחורי :כנכיסגוסכגכככסוכסחס
::יהסכרקמוכרכופרגככיזרגטנכוןטג::יבייג)ייל r •ממ t:iכ::יגזרייס t:iקכסיסמתמ •בכניר::י

קר;י::יזומיג::יסה :וק"כrכירנוככגמ;;שמשא·שרארחורנאמנוס lמשמשאנכגופוסגוכנכס::י:ריחארכברמ,'והרוו ::tנ
כגגקר(י::יסוכהrגרסין.ר"גוכ'כוה 5נכפ,הרהוריא]רילפא.[דףכטעשאוסינמי,קשי!משכרוכחר::ייזרכוג t1רכי 5כסר:ווכריזר

חר tN iככקנכן ו,' t:iגפריכומ 5ונכפ י::ג::!שלהירבשרא.ריחאםימניו Dמעבירחוקשי!עבירהס::יומחכיכ •רקיטחשלהי :כוסוכהחו::י
מה :וככחןככמןיכ Sווכפיוסנגכס iוכ"זר •שניראתבוראוסימביומקייט~.קשהרקייטאנכ~וס ~ Cijרנכקיטמ.חווכוקשהיק-,יז:סוף
רסומ[ג] iנמכרמי'וכ/.ר Sרזרוכגו Iמי;גבתוראוסימביומרמייטאמ'~הרסיתואאשתאגמויר ..כגהחוכסכגו ::t;פיהנכrו ; ::tגקיז
נעתר::יכגטערת Sנכר 5רזרנכג ::tככפגי I Iבכגיוסבכנרגקיזכמוסגנריותונופי
וכ' י:: ::tונככיכזר:;כ::יככזדככו/ג Iו::יקגכירהגוס-מניומחרהאקשהקאבעתימגרמ •קרירא :ווכזיקוקכנחוסנכתגי",מנכתזרנכסהנכיר

 .גו'גככיסגכוסףמכהראף :ס/נכ/ :יטנאכרטינא::ייוסםגוסקתכורםנירח,הוגרחוכימניך
ככיכ::יככ/ Iכגגנכסכורומ 5ר::יכגחור::ימהכב)תהר,ם(השחרילת Iאעללמנצחשםכחיס Sננככגכיקוסמוכזרוםכססטנכיס
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יון Sנוfכרכוומסר

נמ,נריכווחכורכנו
ומ tIכוחסככסנוף

כחננמוכסcויקו
סמדסכנינרבחימוס

קכחי!:יחסנירככ
וחו Cכככcו!וסמ:ורcו

cוחוכככמכונחר:וכח
כמידוחווסמ Iסס

גיוכ:<ודיגנ{ידע
ומcוני~ימ Sסננו

cורנכר 5ס'ומcועורר
ככסוכו Sגרננו Sגנגנ;

חסחיוכרר Pפסבו~כמ
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בשעתם t ~'בברךמדעכו'הצריקשמעוןנפחrכיססיו t:iגוגחגירנכסירנוסחויב )(ליממרסגמוסעניווג'גוכרמחניךנפחrכ
בו.נתקנאתחתיישמשבניוחניולחםארטפטירתונסןוitגעמתיניר ~י~נמנכמיני~ן

ומחצה.שניםשתיממנוגדולשהיהחאיושמעי'ר',וגrבו!מן Sבכממ~מננכימכפתוח:נלמה
הלבישו •עבודהםדרואלמדובאלואמר :כרי']מנ~יככיfנמ~ ~מ~סיוrב,מי

מהראוהכהניםלאחיולהסארממזבחאצלוהעמירובצלצולוחגרובאונקלי
באונקליאלבישגרולהבכהונהשאשמשהיוםאווחלאהובתוזהוקייםנרר

[ורצומפניהם)(רץלהרגוהכהניסאחיוו-ttבק'שליכיבצלצולואחגורשליכי
זהמהאמרוחכמיםוכששמעועו'זלשוםעליווהעלהמזבח[שם]וכנהמצריםשללאלכםנרריאוהלךרחאיו]
עליוקבללאאלאמעשההיהכולאיחודהרביליהאמר •רו'מדבריעאכוו'כלההיורדכךלהירדשלא
ואלמרךבאארמאחיובשמעיחוניובונתקנאכזפיעלואףומחצהשניסשתיממנוגדולאחיושמעישהיהחוניו
זהנררמהראוהכהניםלאחיולהםאמרמזבחאצלוהעמירובצלצולוחגרובאונקליהלבישועבורהסרר
אחיובקשושליכיבצלצולואחגורשליכיבאונקליאלבושגרויהבכהונהשאשמשהיוסאותולאהובתווקייס

כלארחיוורצואהמלולביתרץארחיוורצומפניהםרץחוניואתלחרוגבקשוהמאורעכללהםםחלהרגוהכהנים
ים)(ישע'השנאטרשמיםלשוםעליווהעלהמזבחובנהמצריםשללאלכסנדריאהלךהואזהאומר·אותודרואה
המבקשכךממנהשברחזהומהאמרוברברחכמיםובששנזעומצריםארץבתוךלה'מזבחיהיהההואביוםיהיה

 :וכמהכמהאתחעללהלירר
ליהעבירמאייהורהררביקראהאימאיררבי[לאביי]אשי)(לרבםחראררבבריהקשישאמרא"לשםט

חרירןזהב.שלבקרונותח)יושביןשהיומלכיסבניומצאחזקיהיצאסנרחיבשלמפלתולאחרלכרתניא
[ונשכעותע"א]קינדףכנעןשפתמרברותמצריםבארץעריםחמשיהיוהחואביום(שם)שנאועו'זלעבירשלא
מזבחיהיהההואביום )(שםזtנאמר tשמיםלשםעליווהעלומזבחובנומצריםשללאלכסנרריאהלכוצבאות]לה'
רביתקרתאיוסףרבכררתמגסלאתחיארמההרסעירמאילאתח]יאמרההרס[עיר(שם)מצריםארץבתוךלה'

ם)(אידכשנאמרהוארשמשאלישנאחרסרהאימשמעומאי •מנהווחרארהיאיתאמרלמוחברעתיראשמש
גורלהיהלאהכיתחורכן םד,,.שנהבארבעיםרבנזתנוכמנדחת).בי(עיתרוםכוככיםוכעריזרחולאלחרסהאורמ
מאיליהןנפתחותההיכלדלתותוהיידולקמערבינרהיהולאמלביןזהוריתשללשוזהיהכולאבימיןעולה
שםופךבךאנייודעעצמךאתמבעיתג)אתהמהמפניהיכלהיכל[לו]וארמזכאיבןיוחנזרבזכהושגערעד

ר'ארמ •בארזיךאשותאכלרלתיךלבנוופתחיא)(זבו'חערובזזרכיהעליךנתנבאוכברליודב[עתיר]

גרחיס:םג)ו~יוגפי~נכפורסנטסרנכ..סחחג~ניסנרגחס.נכגנרן t:iנמלכרן
 :נכנרר~סררוחנמיןכמגחרניונכנכי t:i •גיסאמררגפניס:·גפניענכינכנס

rבגמזה :נמסמ,לאהותבו' :מזוי .צלצול :בכויסגנכגנוט .אונקלי
 •נכמג"וג~היורד :נמחיוכמקכמגו ~<ר iגנ ~~יירrב~מrבמבכי '~כייר

בא :מו Sבכיק<ק<rבגfכמוח,יו j"יייסמיו
שברחנכעי: t:iנכמגססיס,מגנכרן'רvוניו

ונמקנ)ו'מזיכן :גקבגס 5רסנחנכנכנס'
סיסrכוניררניחמנכי t:i •נכמיר:רבינס
רגתינקרמ~:ימיבכנירנכמיבכ"ז~סס
ככנכ!'rבפתrבפמ:מדברותונן' ,~~מזנח

רקימוסיפי~גכבכונמיזניס :C~יייrביfכ~
נכנמרח:נמסכמע"גכfכרח' S 'ס~ננכוח t:iגו

~כחגמויכיססינכן .נכfכגיסונפתחות
סרמסספiכיrכסענין'נחנכחוכברונגגס:

הכותב

כלאדתומבקשיםשחיוחעםמכללחצילד'כדלולאחס'ןב'תאלונמלטחרוגותוותנןמיסור'שירעתבמויחזוולדא l/שאלפ'רונ.עלחא''"חזויברוtח'ו
כא'כסברייאכ'תוכבהמצו'םש'א'כסבוו'אאומיווש"םוכוחויצאישואלשיחח"ככסכחאלאועו'םאותומוי'ו'ןא'ןחתווחובמעווחימעלהחעו'חשב'

חוביוכ'תאסווןכן , l/לחשקוכבןתע"ןןחקויבמזבחןבבהס l/כחבצןותכ'חהען'םככלאחרא'אבח"ג'ח'הןלאסןו'ד'ןןלאכקרששסעל,ןיהןו'דןממחתח
אשימקןםבבועולותןתעלחפןשכאמוסחע'שעכוא'אר~אז l/עכ'חיאןבהןאוג'ןועבןרהסרוןאלמרןבאןא"יאחיןשסע'עלחבחןלןתבקשלםיכר
אותןןקואאל,חםחבלויםכלעםו IIקנםצאדתםשקוו'ןכתן,'עוכאםםדתואחרזנ.לאכחמןשאינןחס"ןאןתןוגתוללבושוג'ייםחכחביםשאיןכגראותןחלכ'ש
יחיוהכיתאותווככדוכחןיסיביחוכיניחןעביינווגרלאל,ווכאוחשםלעכוותורג.יש iזמכאיתוחנשיםשלדכשיםסאדתן iוחחס"רנ.גרצוותחיתחב l/וגהיודעח

רכוונתק"סאותוסולשמחכפיקרככדתומקויכיולשםבועוכריםחסצו"םשאסיומפביחעכורות iמעכ!רחכשוםשיגעלאיעבוואיןייוגודלסזבחאותו
חכ'תיעמוסצויםאוץכתיןצכאותלח'מזכחיחיחחחואכיוםישעיח , IIע , IIחשחכחניםאלמאתוויוראיחוחניחכןאוחשהדרעתין.כמוכגריםסחוסו mכעבן

א'נ!יווחרןסחחזחככיתשמקויכי!חררנביתשכ'מןריםוחבלשבחו'חהןאחןאשעל,דחכגדוזהעמחמזבחשחדאחשדקחלןישזחאחיןאמושכסקרש
לם,יצאשאמובןןזר~בווח'!,אןחינקי!באי'דשםששיםח'!ת"םוכע'יקינןכח!ן'קוככגר'חשילכשג l/בשיתסבחש'ןםחרשבשבעובםביש'חוחמ"ןכגרח

[יצא]ן'ונ'כךכאוח'ןחהח"כאה'השלאע"מעןלהעל,חו'שאסובסןשר~אחמו!'קםצןלהשיעדמהיחק"םןחבהאןתחאהבתןגןרלשתב'יכר'לסזכח
כמ'חואהו'ןכו'נז'וריי'ג'שאמימ'ןכ!הין'כחןלאאןתחשרו.גוניעלאףאםןרתןוחשבשבגרוכסקרששנעש'תהזתאהעב'והגןדלמונב'רלו.גוהכהב'ם
כדבתוא'ןווניכןכאחויותןאתח"כלאחקרכבותשאלומבתעלבזיוחויב'שאמולרביושותלו[י'תתשירכועדלןשימתיביבח!רונ.ציואחיןש l/מעלטע'ר'ם

חייכדלפיכן'רדעזמוייוישתח"לאשנשנעכמיחואחויועצסולצעיאלא[דחקודכתבחיליתייאחייעל,וכאאיןלחםרג.ירוחוא]ממבודכו'ןש'קכלדעד
 :ל l/זרו.סכ"םעב"לוכנזיוותשיתמנחכריחעיכוחיאישחיניינקישחיאחוכוונתמאתחחק'וח]תכל,תעהכיו
 [חחמוויכקשושעשחמחשעשח][ערחעבורחועלחמזכחעלדחלע'גגרולבחו

ף l/הרייעקבעיר!
ו:מעיחני Cיכיחרי'ח Dק'יכח·מחייז(ר'ומימס .עמ,"וסיורי'ן(סיריט('יוחט:יוח:רגייי"ירנןקוזסtגנסחרנעיס(קע .~כייי"ירנןקויסטנ:רראבעים

:י Cועסק~ק(כוח"וניוי,נסימסנתקנחו,גןכגזו'כמtגפעו'י:יגרו,פסיס וf(מקוסמ"טנסעטריסעויעמיסניטגיייחףטנ:ית'מןסמע~י
 י'~:וס Cעונס rסר Cוחפסנסתיו:וסחט~סמסרטרקסניססתיחותן כ:Jו"~ס 5ר
ממ,{,סכ:סז(תומנמפ"ומרס,גנרמרס ןנ{,,{ qר{עי{,רחיח'י{וית'''ן Dמ" p '{גח l<ו:{פי " Pס":י rו:{ומרר CDח ,ממי~'~ןנפתחות :,רמוירותס Cמערי Cע

 •ריסט Pערשרענ) •ייאכעו )וf • 1מגירתמה



תוספותמדמבלטד:ןירםארגביעיפרקבקלפיטרף י IIשר

דבנכגםממימ~ .טבrכמחונכיבטככוכ~כטככע ~י~ <כי~~דכוממ[וציר .כמכפרכססמכמחגכממי·ים..סכfכמפרטג •רמסוןכוירויבן :כחורכןיסןנכ
סכפמחגדוכטערקוגטוככעין~יונכיריחומכןח) l/(ככגפרקזכנכיר י::י~ככרכגוככרמככר·:ינכרחטממכ~ןכנורגומ·יאחד :מט~רו '~גנפי
ח'מנחנכעין t:iכ~יוגחדנמימירי Sרנ l/וי~יככער t:iרין..חיrג.סינככוח[בחרי :)~נ.רי(נכיס t:iנכע t:iכ::ימקררג~:כלח·יריחיערקוכיט~ו ~ t:iמנכ

~ייכמ t:iממיככימ'ככהיוכ l/מכייימוככנכ Pכככו Sנכער P ~מכגנמ Pממוככיכן t:i~כככנכייכו ~ Pכע PככקIכורמקIכורזכ·רימ:והרחתיז mooס t:i •כככככי
יוכגמרסכג P~רגiגומירי Sקוגין Pככרג'כוכגוככר .כומכמ~ריןסרת :יג~] t:iכ

~יוינכיריחויריס Sיקגין..מ t:iג~ניטשמלביולבנוושמונקראלמהטבלאיבריצחקיייח..מו Sענגנםגזכיר~ר mt:iגינכריפ~
r א '.ישראלשלעונותיהם :חרחיסעגככפררחייכחי/l טוביהברזוטרארt:i סכמנכיחנככנככככח~כר~קונווכנכין

כוןז::י י::י~קוגמ~ tiיככרגסי::יכמיורנכ י::י~לללל ) (
נכיגיי~י~ג)כיס l/ר .'כ(רףק l/ספזכי t:iפירמהרווטבנוזה~ריכיתז)א(מוביםדכתיביערשמוניארמהרבאמר
ריכ~ S ~וiי~גמגיס t:iכירו P:כלחכריזשלמהשבנהכשעהאוש~ניאר'אדאמרמלבלבהמקדשכיתאף )ממלבלכיער
רפקדממרמיככ~~קIכורמ.ככרימס pג~מכוכיוזכזמניהןפירותיהןןמוציאוהיוזהכשלמגדיםמיניכלכונטעהמקדשבית

 1 ' 6ורימונכרמ~קיגכי.)(רףנג~ Pגגפריוכלבנוזירעשענ)םס(התשנארמפירותיהואתמשיריםכהזמנשכתשרך,וח
ייומככנכיג~ירייקמעיכ~וס tiמכ~ןופרחא)(נחוםשנארמ:שילהיכלגויםשנכנםווכיוזלכהונהפרנםההיתהומהם

 ~~~~~~~~ל
וכיוכיןוקמר tiמפרכמכפכיסינג.ווכריןגילתאףוחגלתפרחוחפיח)(ישעיחשנא'לנולהחזירוהקב"הועתיראומללכנוז
גחנייכןחסםבמוזכחומסיחכייכיוםכוהשםאתגדולכמזכירפעמיםבעשרהת"ר •רהנתוהלבנווכבודורנז

מיכוגוככר Pו'יוסכגגמיסור P'1נכו~יו •כגורלותוא'המשתלחכשעיחושלשהשניכוידויוששלהראשוןכוידוישלשה
כריר~ rגנכמן Sנכיקרנו כp ~fמ~ממסורמירושליםחנהכרכרחרברארס •ביריחוקולוונשמעהשם[אנא]ארטוככר

 :יומר]\~יח •שבתתחומיבשומנהנשמע(היה)היכלדלותתציר •פרםאותערשהליריחו
מרך,ש"א .צריכותאינזשביריוחנשיםקטורתוטיח )כתמעטשותהיושביריחועזים

קרחמ~חי .רכ'נבגוןםמוגקרח;סח[רהתקשט]~להתכשם) Iצריכהאינהשבירושלים.כלהקטורתמריחלהתכשם
 t:iסככיורגנכוןגמוככככונו'גככוןרגמיופממוהיורמכרמכדרויל'~באהיועזיםדולנאיבןיוםי~ר'ננאמר •הקטורתמריח

כמימיימיומ~מפמrכגינכררמ,!~ומינכרחסקרחהכןיהושער'אטראכיןרנחייארכיאמרהקטורתוטיחמתעטשות
וגככוןכינכרימכןגמרכימ~גכ"ןינכרכימ :כותליה]מכיו~ורתריחוהרחתילשילההלכתיאתחפעםאחדזקזלי
כ tiוכנריסוכיכיכגכוכגכעיחנכרנכמטארך,זובניאמרדלאשוורכוירוישנאמאיוכו'.שניהפרואצללובאכ l/עסגדף

כנכיככרכמיככ::י tiככפרכירוםכככיכו'ז::יכ
פרויסזכ::י:ריככיסרכריככפר tiינג.קרכימקדושךעםאהרזוכניראמן"שניכוירוישנאומאיקדושרעם

נמוז~נפיוגרמ~פירומ ~ t:iנכוין."מ Pז~כהחייבעלויכפרזכאי:א lיומטבנונתתהדיומרתהיאכךישמעאלרבידביתנא
פייוממגמגמגיג~ ~ t:iנכו ~,~ Pככמ:<ירומ : ,דrן,ייםעלויכפרחייביכאואל

ז~ג pפירומוככמומן ~ Pנכו ~,~ז~כג Pיכאהרעלשוזעלמכ:פרתקטורתמהעלישמעאלרכירכינהתנאע"אסדדף
~יוגמוגז::ירגי~ן Sגכגכ:רכוספרכסמ ~,~י ] I [ ]ל

חר tiכררךגורוגןחחרפירוממומןגוקגכיסרבאמרבע'שםאיחמעשהעויכפרשבחשאידבר
~יו tiככפגירי( tiכום:ריוערכמ)ופירר!יחםדא

ינטיג~יככגייססכככסוכייןוחנכרספ"ק~עיג ," t:iרפעי'יני'פרייגכבגין t:iעו"גמנכר t:i ~,~יככיימייכירדגןכיטוכובככרעrכ t:iירעייכחז:יבםבממטD-:ייררrכ
 l~גנכיגכודו~ייגוייכ Sכג~כימןסגככיןגכירוגו'פרמגממר t:iיין mג~ ~"כק~העתיומככר :גו'ו t:iיככיכ\כגס 5ס j!כככ~גכככיר Pנכ~ rpכמככרוגככי t:iוכירווכ'
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יחאארע.ערמייבטןבג 5פלעריא •מ) • 1מנרמתןח

 38בלוםאוצר

דח"א l/[מ]מהרש
שזכיחעשיתהמ

חדבדת;וכיןלכן
ועוד ,כווןנח

בניהשז'אפשר
 Cנכ"ככ~ש.'ע Iוכי
מ' cממ,כססידכמ

"מוסרגדוןגסכ'ס

מ Iוכענוע"כננכדו
ייכ Sוfוימרנכיניפוס

'ס Cמככי Cנ:ונכסיו
מס :tכוס!::כיכסכיס

 ,ווגן ,כfוגמ:ומס
יס 5מירוכ' Cגרס

C רחיקיכגחווגמג
 C 'גננוו cרמ~ממר
 " cח'ננגיר'ו ו':tס

c וfנוכ'ןכr גגוח" 
יי(נכמנ"ייקמ,כמ

r נכס"נכמומנומ'ווגן
יכו Sנכגכרימו

גנ'מבגרףכמגנכימ
 !,מר(ס'ו rCכזסכככ'

וס'וכמגנ!:יכסגרוגנ'!

כגמכגנ 5גסיר'ם cמ
כמרחסכמג' c 'גנ

גסוו:, D ::!'גניכיו

נמ .!:כיחו 5נחילו
מסייק Sיזגנמי

 ::!יי:ויגייגי ,פגננ
מןכמיסגוכמנומ

כ' Cכמוכת~ C ' ('ס
 t 'ססי(:!כ cח"יס

r כגומS ,וגכויקמס

~ימיוכפיגני'םמ
נגענן ן'ס::כפ!:יטוח

גניסקמח'חפכ
" t6 מזורח:ו] t נt מ

 וf:!(:!קויסמגנר
תיס! fcו,ככקננחית

וחוח!fוחר]מ! Iג
סגד(יסס'דכfוגכיס
כותס r :::כגנ"גדככן

 ,גורסקמחימiבכ
 1סגrכוסכיזו :eוזוידו!::

פ:ועירומי Cנכסר
ר cמ ,ס rגונכורווזו

'fייומכ'גנ~יו ר"ו
f ס: 

יוסףיר
גנ'כ: וf"יף(רריסא
 :חיגנ(מדףנרסב
גטר:ס'יק'רג

חיפידמחכנני e'רו
 ,ק'פמגיכסדירדסכן
 ,חכקפרקחוספתמ
מחל'סדלומכזוונכמ

 Irדףזוונ,וד :נכומ
םיב:פר::סנירע'מ

רדעינאטטמזמחטררףיומארכיעיפרקכקלפיטרףמהרש"א



נגנכנארףיוםאיחםפרקלוהוציאו תוספותוש"י
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י 5גכמסוער:ייערוןכרכזכיכJכ'י,rכוכ:יללללכסס'ןככגס ti'כססתו Pככיגיכיס::י:דרך
כסrכפכ,נכמרג Sכמכfככיקמימוכו)(מ,וגכאובתםיםהגחבי,עהקטורתתאצברררוסכןכ,פיכפיו 1כi'כרוסני1כ Ciער;ררוס

מ,ןע"כסו:יפירוססמין Ciוכפיוקסכוןביתררךלו[ובא] ~,אויעשו[וכלו]הביתרררמ Sיומ,מrכfכ Sכפגיוpסגמrכמכמ 5כם'
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ונניימרסוו::סיוערמ"קווכונ::וסיעושדיכיולידודיהמורצרורא)(שיח Iשבאאשהונו::עסrו::וסגר"כומטנ"סו::כוניו ו::::ו"
כופט::וטגרו.כגרנככגרiכיקי::וןחוiכו"גסיןללליייליייילי A!גיוכנגין::ויו"קיסו::גרטןכין t:iעוססיו
כברו I1ונרiכtגיעורכ"גס::וחוiכווגסורגועושראושחבשעהבאקטוארגווניסיוAקוססייוכחנחסגפגירנגכעוכי

ti מנt: ::נרבסכק"ןרמ"ויגןו::ומ וti בביתגיסוינטוןנככעוגו'וגסומגכחלהםורטאיוהפרוכתאתלהם[מבלליז](מגליז)סיוכמ:
ערייןנמרגויסרמגמףכמיווסיסמכיס.ואמריםוחיוכזהזהמעוריושהיוהרכוכיםאתכסיגכ'ו lIכוכמכסכמומקוססגו" Sרין Pעו

קמ"רנננגתרשח :נטגינסבסיןסיוכמעםזכרכחכתהמ"םלפניחכתכםראולהםנוסגמגכנווכ'מעוריןכסווניןרמו
ר tiגiכנו ti~מייווססטגיגנימס tiמעסמ,לראותיבואוולא)יםחדא(כמדכררב[מתיבנסבהסיסגנסס rרנס'ס Iסרמס tiנוסיטכ"fנ

חינחןנחחיגתומטונ::ו.:לחיבתהרר r'רמ ' 1מיכ'במקדש :עוותס]נגכימכוע::ו
 'כfנ:.עסקינן:במאיס rכ\י rנסיןסמיןרבארטיהודהרכוארמהקודשאתכברענוכקרסמיכי::ותקסיגו'.ק"קגרוניסוסי

ti יניfכנרססח"רמ ...כiסכווכיס:נסןו"רמיןפסרכוחגסןוככנכיןרכאמרשלהםלנרתקכליםהכנסתכשעתכחנמסמזוסנ
סtבנכסנגרוגיסרר~"ר •כרוכיסוסוסיאכיהככיתשהיאזמוכללכלהמשלנחמזגגרוגיסכסרמוקיוכממירסמסכוס

דנני.קממו:וונכסונכססמרוןכ sמכנכס sאינחחמיהלכיתשכאתהכיווםכעלחצנועהיכומווכמנממוכמרנסכין.,ניrכמורחמ 5ד
ונימו::ויגכמוכסrופrכפסiכיייססכככר ,י ,..ילג"ער[יכתיב :ג Iוק/בו'גנכעגרסח

סירפרכומעטרס:שלשרקסטיסקםרינאקטרבברחנאבר_מתהמבעצבועהגחינורמfכ Sרכגרוניס.::וחי Iגו tiמי
1כ\יזר:יסעויכטנע::וסנע::ו .סכי cכוכקיליחאמרוכו'מתעסקשהיהאחדבכחוםע'זtה Iגו::וגימיחגכגויפממרקוfוי::ו Cררי

iכיס tiוטרקסיןוכfכi:יכוכקוסנרנירו::iכיסלחיבתהחורהנתברשהאמרתקאבתברשה :גו']מיו::ג"ערמוכווחומויוחגרוניס
נימכעכיימי~יגכעכיימכיןנמוןגננרןראשוואכמקדשנימאאיעסקינזכמאיר."אשונהע/'פ tiכפו ti '.כגמורס Iנוגסגושברכתו

סי,ני j!דנמקרםסיגיכרייק-רםיסי Pרpכרוכיםחוומישניכממדשאלאפרוכתחואימיוכורעוגמנרסססנרכססניחנסנמ]מ"ס
 :ון :tומ tiנמקרס"נפסחיייסגנניפווגח I I Iגמןמקוסכוסמיןמגגמrכר\סכנרן

כמיניככוiכנוייוין 5מ •ורiכfכ 5רכררביםדככיפרוכתפרוכתומאיראשווכמקדשלעולם rכעכימ"כססוי 6'ס Iמע"פ tiכפרכורמ::ו
מכפגיסi:יגכזכקיוומחקוקיןוfכסוכוככיספרוכתערשבשלשהרבארמוירארביראמר::וחנפוי Iעi:יוי tiחכרומ::ויורעיןטגמ
רו::רו.מורוח 5קכע.:מסבfוסנגיסמסiכגישתיםשעריםשבעהכבגדשבעהבמקדשהיווכמ Cיג t:iו::נוגחןו::וייןכחו"ומע'ככנר

כו.כסרנק ;tגנויסוקניעוiכ:כאישסמבכורסואלםשללפתחוואתחהיכלשללפחתואתחק;נiכןונ~יפר'ס Iנמוג Iג'נרגסנקונוכiכ
הוציאוס :וווובכמיו]כיוחו :tגמויינוקלערוסדנרסi:יסיכ..גוכרגריסיעסר\כו'
 :ו:כסמגנכןיפכוס] pנכפוס) p ( .כםוקרנאחארכיחכעכננדוושתיםכדכירשתיםlכ"פ Yמועי' S'כנכ]נכיrכפכ lrמר :tו'כענין Iוע
יון 5 ((רצורתאוכרוכיםשניכדקמשלעולםארטיעקכסו)וס rכס r"עוריןסיו tiסמסגעיכ ti'Iמ

רכובים(יים)קלעמסבהביתקירותכלואתו)א(מוכיםדכתיבקיימיחוונק;נחןונסיפןניטרחכוחנסנרגססי"ן
כמערז)(ייםוכתיבהמחוקהעלמישרוהבוציפהציציםופטוריותמרותגמס t:iוקככססיוכן::ווממעוריןסיוגfומס
כאשיע"ב]שםאשירכבררכהארמויותואישרממאיויותואי"עוריןסיוקננסוסי'tיi:יווכןבכמ tiנגס [ללעכלשרסי tiמ,ןכס rtiחסורכןנטעiכfכ"רו rובכ"

 :שלו]כלויחהמעורהמירוע"גרסמ"סנססכעיגגר"פורם
כזהזההמעוריןחנכיםמצאולהיכלכוככיםעוכדישנכנסובעשחר"לנאמרנסימןוסמ tiמגנרי::וגגטנממריגוס rס

וקללתוברכהשברכתןהללוישראלוארמולשוקאותזרן,יצאורמוגיגןטמיוניגוס rסוק"::וגרגס
כיהזילוהמכבדיחכלא)(איכחשבארמהזילוסמידהלרובדבריסעוסקיזקללהק"מ Iוכפי"טוויןעח::וגס::ויו Cערוiכ::ו

 rעגו""עכ"גפוין Iסיק-רכןכ"גכרי::וגכ
 :ערותהראוסססנו tiטחרסייונבכרומסרמוגייכוס rס

[נתו]העולם.(תנא)חושתתתנאךשממנהבכראתוכו'חיתהותשיהפיםקאשםנאסיחס[ושתיה :'כ Iוק'ו Iועערוסרכו
כס"דרגחיככוסרמו :tסיו tiכו"רר .וכ'נקרממ

הריטנ"א
מגא"ייבורך,בחקשה .כו'כזחזחחמעוריוכרוכיםמצאי :ז"וכדפרש''' Iבו

רצונועושיוכשהיואואאחיואואישפכיחםחיושואאמרינוככ"ברחאז"ו
יצורתאככרוביםרגאאכוימשחככרוכיםררת.םמתרציווישמקוםו ..

יעקב Jעיי
 .(קנסעםכויגמנח::ומקוסג!כ(ימבחכסראי :נמןרומרס(ו::רן(רמרזיסחיחזמטחיג

(יסfו '(ומ IIנמסיו::עייןמנססיס(מונזחיוחןמעוייןסירכןנססמיכרןעח Cרכמף
ס c:ימ pמנובכ pגסררכוגמי!:ס(קכטמנמקגי Iטטטיי(ו(קנסבכםגר Iמבחמרקזקז(גן

ויי S'ופ'טומ Cמונקחרוסיfוחו cבמטמממ~כ!רכמר~וגרורובקחט(קנ::יטיט{כקנטו:זומ'!יטרמ:ו{גכPסטוממחטמנט{ק pםכ~סמורנו Pבכ eוכ Pופוו Pו Sפר'זרןוסמן D 'ט{כיfו cמ
כסיעסfומריכורמ::ייעוכמ Iנ{ב{קיבכזיסרfונחfו~קנ{סח"fוסרח::יננ!(סר{כן{ס fsוסורטכ'כ::י C י::!נפיקננ:יוק{נחובכר::יברכח! C::ינ~ו'!:רחנס"מממרן I')נוימירספ::י Sומו
כרנכסכטמ'ד:יייכו .טרמו:ו(ס{מיבמ::י:חזרהכקב::י iנ~וערומ::ירחוכיiכוק Dכמזוקזקווט ו~~י:נזבריסבכו~קיסממרו~כןוכומפמככוחףמנחכחמר~חטפ'ככוכו'fורררכ"זדף

 ~י~ ~~~
בוו{ומפיונתןנרור,מנרגירמוורמורויר,רכrוינ .ןכ'נר,סשרבכתןנ:::ררחטעו(ססרסחחז::ממ(סר Iס(פיוח f5ומ(י,זטוס(ס .גי'(קימח ~ Pס'ושתיהנא

-'1ופר~יס'ב I,מע .ס~~ובדנריסעיסקים :יפגיס)(חוס''רכ~מגי(ריעקבע~יסfומרר cמ~רמטוח:יקיס'סגקרו::סגיר,יסבגפיחמחי cממקוס
 Jpפיפררססמ 0\ 0\ 0\ ' 1-' 1 "נךס(חסיןחג(כי .סו::מיסז::ערס Iוfונסיסניחמסגיס Iיfוןסוסנכסי\סכירמנכס י:'«

בפrוגכJכתמי~סעפופס,ריניסירנכומJכ . pסס'נעת;ות rומסנןכונכ
 :'וIכףנע(ףפ' "כIרבת'רמיכסבפתיחת)ופ (UIונכיי! .םחקיו{וסןכ'כר,סכוגמןוסי::יייסריתקו rםסוחכסעס .::ינ'תנני!

כרוכיםיח!מראיושחיוועיואמריכוחיכיב Hראות'מח .סעיר'וחיושככותו,ם
בנםיחניז"ורר.א"ס 'יפ..כסווחנכו! .חמקיםופכיחכתוורר.אותדצודתא

 :ע"כערותםוגוותכייורעחנסייע"חאואעכשיומעידי!זויו
הרי"ף

ייומסיחכנכססועדרמרגמי'כסמ'יעזמיס :Iסמערףרסי('~רקזקיערדסגוג(דזיננכסס
 :ס(ס ג"(נגיי('ימטוכעי~סס!:(יססיעורונר



יוסףידכגמהרש"אסובזבררףיומאשי Iחמרפקלוהוציאורשי"

ננימאסמעציתי :נו/]מ;~יסכית ~,~,נ~ Sמטמתימטי~זמתויfכ..נןיגA.ו;ססוףlגר~ינניסנרנקווסניכי~חחכ~ננימתיון S •נכימצזביין
נכרמיfוז~ומרזכסמיסוחגמיסוכ"~כ"ספניניין i:!רורמ,ן.כפיקגוןגכ~רנכיסנרכקוומסס;וגי~מרזומונק .כמוגקlגפרבצתק :ר Sמג;

יז\ורי;מקוס"מיז~כורורכמיזמכמ!iי;יגיכמ~גממככ ;C"פורס ;Cוחrדכגנרכק ;cרlגגרמג;ו~;ן"מתrר;ו~יור\ח S"ורן •נכרמררין 5ססן :כסיכיו
סגיכ l/רסכrדגככיססייוגככרfויון Sככר l/כככמכמרfוככרר::ייטfווכופסכריוfומ::יינטסטמרנטסיככ::ייגןרfכזמעט::י •רfכז::יוfור M 'כנ tiככי :בכימיו 5כfומ

רח w5ככfכככרfוככרfוכיבכזיfוררכירפכינייוכס) tiג(כיי~יירירריו 5ככ'ןככטרימ
lגוכסכ tiעיחי f5ומכfוויון 5כ l/יfוככרfועולםאומרא"רדנתיאנבארמציוועולםכמ"רמג;כסציון :רfכזוח ti ..<גי;[ויג.םימו]

וכתו"רגיון ""מממומותכגמ~ lמ_ל 1י .~מיסותלדות :גתיככתיי~ .יויפ  l ' (נ.מוצiכןעפרבצקת)לחיןכ II (שנאנרבאתומאמצע .יס ........רו"' 1 ו"'ג"ה·.וגוגכיסיו"' .....
" I),J I . ועורlגו;סס;ממגעיתוסמסתי~מגן IJ "י' "; '

מיריכ;כ Hפרממי ..כfי;ומיררוrדקשנאןנבראמצדדיןודמ ~יהושער'ידבקוורגביםמסמרזגרfנזותוכרותככימומיס ;cמ
מגfוכמגמיסfומיכfור 5ככמבכימי 5ככfכככוגשםמטרוגשםארץהואיארמלשלגכי )לושם(fוהוןטככfויסורfו' •נריהשתא :ככרמו
ומכ,ימנריfומניוכמגקסניfויfכיוכר"fוביסהקב"הירהאכ!מר ~יצחק.רכיעוזומטרות :כטיככfו::יניכיכסרitי\יטגיכ::ייfוין
רמגככיסיי"כמחררגרכגגריfומוגיןfורזארניהמהעל )לח(שם~~נאןהעולםהושתתוממנהיוכין.נ ti •קבבכ:יכ::יניססננםואלא

נכרמנכיוiו 5רמממכ~ממ l/מררגפיגי;מ "ייכ~יותקבעיס A~גימחכlגסוח
מכן)ומגעיתיר~ייוכ;פרססכמומכמנבראמציוןאאוחב.~נתחאבזרחמאוחטבעוגסכיססככ"רסי, מ;, , rו)כימוכיכיס

נו'כמוגקע!גרקת Sנריון Sסכסתי~דברח'אלחיםאל.אםףמזמור )בתה'ים(שנארמ .ערסלא :כסרכיכריסר)וכמת iמכי'iר
;:סציון l/וקסתי::ימכן::יייונו"מרמ"חי )(שם.ואורממבואועדשמממזרחארץ.ויררא:עשומlגכסגמין .:וכבשיח-יססס
רכרס'כמ,עכ"כfכ.ייסfוגוןיוסיככגככיופיומוכללהופיע.סמנואלהיםיופימכללמציוזרחז::יגנססהוררוfו 5ויונוכ::ים::יוfונו.

 י::יי::נרנורכנרמ\י'ו I\ר\יfורזויקימאוומ[הגדול]אליעזררביתניאעולםשלס l\::יננכיכרכוכfו tiכריכבכירומוזכעזר::י
יון 5מוfו,וfוכווחכ"א :יון 5ככיופי'מגככ •נתנסורניכ,סססוגפיכככסג"כינבכ

ממגעיתןפ'ןכמוסןפירסר .סןננומרהארץותלרותנבראוםמשמהשמיםותלדותמגןמרגמ"רסטו;טרמומויסנסעיר
י"מו;גרfנו~כ Itעגכגומרירן Sמו5\ירריוותלדותאלה )כ(כראשיתשנארמנבראומהארץשעמשהערר:כנו sמעוונמירנמםסvומכ

ע Sממכוייחמכ~ן~וזגררסימן י:: Cjימציוןואלואלווחכ"אבהנראםוהארץהשמיםמפגיכמיסורסויןעכררותיו .סרין~ענכ
יג.רונמר"מרiימגפווטירמ,גממ;מררין 5ושנלרמסנויופימכללמציו!שנארמנבראו .מימוח 1גנוס::ייוסו::יככיממןfו,ןככ::י

fויזמוכרוחוניוטככיסחוניוחוניוקיfכ •ל , , •יריטבככחרוכfויססיככוסיף"יחמ
כככימרנ\יוכיממרכמנ IIו'כנרחויוו 5 " •םעוPווופככיחח •יגכ-.סמח 'י::וינוףמנפ::ימיתח

קמככויוג~'גנומויון 5מככיס tררוגגרוחהשתאע"א]בז[יף'נחינאלההואמינאהא"לבכממויטקי"'יספנינכגו fו'רגחיכ::יירוקן
רקמ,רכlגיגמג"יס~יירכורגמיסר~ניטומאתח )אאיכה(דכתיב tאתוטמאיןברימר)(רףע"זכמגסתרממוינויסרכמכני
מיגכרמlגימ 5ממממ,רפכיגי ' Wורמ Itמררבחובת~במאיחזי ~~תליחארמבשוליחכסרטותכרנרקןמ<מייססכתרגיןכמ

ומכורמ;ומינ::ירוק""ייככומררין 5מעמהםשכינהטמאיםשהבזמןאפילוטומאוםתגתוךאחםהשוכזופז)(ויקוא
יון S,מגעי,מ"סגפיק"וקכנרוfכ 1יו Sככ

נייהשתא:ו,ו"קיlלותי::י Sככסיי"ששי' Iפרסשעיריםשני
iיייתסטו::יריסכינסר"ג .ט'טככמיס

טממיסבוינעסיחסנגגותרם-ממהנהניםשעשואלאכולחולכשריסהבלמוליכושה~חלמימסרועא"רסייtו
"גסמו 5ערפורסכסרכיסטוממחסרגמיכיוסירןאוט •לחוליכולישרחאמניחיזחיוולאקבע[גדוליס]

 ....כיגמיכמ::יכ l/ומנרסעממס "1גפווםהשיוהבבלייםמפניו~עשווכבש •ההיושראלערסאלוהורנו"'"יהש
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ו'ענזורכסחדכמ'כוגומרגמוו::גוחכפר!:ר'ן jעזמגר(עכויעמוךוטגתיכגרסינוומ,::וימגעס Cסורחתני Cומ ;tור Dסמס eננרכו Cגירכרנוממרמס(::וגדו(חכסינוועת::ווגכתיג
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כני'יורחכ~חןכן
 ~'נס"סוי:ם "

 I'ממומו Sנכנכ{'ורכ

יר'מנפרק'כממרכ
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הכrכ ::tסנכםנכירט l\רס Iמי~ I'מסrכוומ Iםכאוראוקב 1 1
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גקוגמנססמ 5םוכורסגמווקיס ::tככקוס.וא"ראקראאישיםליכםשנא'ייןת/'חשלרגונםימלאהמזבחגביעלייז[לנפך]
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יעקב jעיוחרי"ף
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 '''::נכ:::ווק'סגוקוסזכר",ייכוח Sנמרחחס(ןממרו j{ג (מר::'rו Cננמחרןכמזמור ~ז::נוכרסונכו:'ככנ:יס:::דומיסrב'מסכ'כ Cמנגמ'גרנfויס Cמ' Cרדר'נרמס , Iוכמסכזח
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 ,גמrכריס'ייrכר:ישיחבהגורו"'ימייייסכמררבמןהמאכילך ) n(ררכיסכתיבשםםחז'יגפיגרמ'יובכורמrכריסכ""וןגי"ורו
עגטרותפחר~:ראגח' Sבכיסימוי"tגיימויענך(שס)(וכתיבענותן][למען:יג:וינ'יוח :tככיסובכירכרכrכןגנרוס 0 '

פרפמויורד :יכומ~פורניtגוסיפ-..סרגי'יכמנגיוסינכ:יtגככיוכוי"גכיו"ר
כיוכוו~~רו iרסfכיטככ~כ tiכrוייו'גג~רכררומהאאינואמרחראסיורניאמירניוירעיבך)נכג[דאנה :מחייסtגכנכוכוןחינכור
::יוfכוחרנסלותפלושאיולמינסלופתלו tשי'יסגפ'וכפורס ,ט'~fכrוריסיrוג~ tiימ,ס

יוףסרבארמ •ואוכלרוא;:ושאינולמיואוכלשרואהמירומחאינואמרמוגגמפיגומוכךחד :וכגrכוכ~]נכסות
טובן)הקית(קראהמאיזיארא"ר •שכעיןואינושאוכליןלוסמיורמזמכאןגפגוני'י"וכרrכור'ימקרחגגמור'י .ס'
ללללסןחפי'ונו'גגמחגגונכרפרגrכיכגסי ניכהאסעורתאיהראיתמא!נהירכןאבייאמרנפשןמהעיניסמראהנכיוסנמרבכ:וומיןחיעפיעבכסגועועס
אותושלמגופויודובאשהיעניםרטאהטובארטלקישריש •ביממאאלאקכל~וו tiנגרמוי~רןמררסו..מוי"גס'

יתהלךעינונכוסיתוכיכג)(סשו' :נפשמהלךעיניםרמאהטובשנארממעשהמכיג~וס tiכוי:יי::יכמ tiרמפסרגממר
[ונלו]העולםכלבכוסועינוע"א]עח[דףהנות!כליא Iחאסיור'אמיר'במישריםמגיגומtגכtגרמומפסרככפימלמוי~ 5מ

כמישור.עליודומותהעריותכלבכוסועינוהנותןאמרכלוחרעליוכמישורמ)דומהיייוסנמרמrכונסוכע"יסכ'יסוכועס
מ,רייטכrכייויירג:ויכ'יגממנגבכגיו
וחדמרעתויסירבוהכ)אמרחדא~יורכיאמירביישחנהאישבלכגדאגהיב)(שםמגיגמסמרוכככסגומכגייסרמפי'כ"ר

אפילואמרחדאסיור'אמיר'לחמועפרונחשסה)(ישעיה •לאחריםדישיחנחאמררמפי'גוכיומינכפינועועססעור'י
מערניכלאוכלאפילואמרוחרעפרטעםנהםטועםעולםמעדניכלאוכלרנכזוומיןמחנגותמר tiוכ;כ~וח tiכנתס

וראהבואיוסיא//רחניא •עפרשיאכלעדמיושבת] [(מתקררת)דעחואיזעולםככוכ::י ti~גחחחקללעפר:יfכגנ tiככרגו'
 ). ][למוגגומיןסגמק;;מחררנסג l/ר .וכ'
ערעמויוררחכירואתמקניט'ב"ומדתודםבשרמדתה Iהקכ/כמדתאשוגןוכ'גנגבככ~וייו 5 ""כווtו',בכפריiכ
יורדעמומזונותיולגגעולההנחשאתקללכןאינוה IIהקבאבלליחיוומ,וכמיייובככ~'טי'יי'י~גבכוממקג~

לקרקעקג~עכרקג::ו :tרוכ'יינוכגמגטסגו
מ,ןזכו/מ ~ iוכ,כר~וכוזכמזו::יס tiנסככון 5גכמרג~קככiר~מסרגמס::י Iוגזגןומיגיככמיככס~גונוזכריוכ~tג~מר Iגמ/ו~ייוכיכוג 5מויין 5וכוכזכוותי,מ Iמ'רכו

 ~~ ~י~
יזס Pזכ Cכחיכגופ':וקרחככהיזסה~יכימ Cpמחיככחרנרין .כזכדכרזכןהמאכילךו'נכנומבנ'רננסדר!:ון~דוזכסiוינומזכרמדומנכונסהוכי ":!רפע"ו .ע(ומןלמען

וכ pומ Pכ:וח'ס'ק:וי fpוס pככמכח:ווfוזכרןיכמסעקו SCער:ורעינסע'נוי(קרח:ו le " 0כIל Cכנרות~כד!-קIל Iרזכזככןfוננסן pחויחכיכןו'רעינך
כיו' .כחrככי(ר,fומ'בויענרכוחרכני C 'וכןכמסככסר'מחוכסככיכקכ':וומחרכרענfוכוכ cזככ'רfוס Cכזיעוכ( Pנ cכקרfוIל CכםינIל Cננריחיו pמ,כ'ככןרוfוסוfוינוסמוככ
~יסוכחיןנס Cחרכע'כס Iס':וו('כןר cמוגו'וכrרIלזכיניסכעיכזכIל'כ Iכי'כיסימ Cקר:וכיעסרח( c' pחוסרעיכע'(סכמזכIלכזכסיכ Sדועי"כ . C 'עעקכIל Cפרחר':ונכנוכיכ

ככר:נסמ'הו:וסכככיסר'ויענומומרסוה!:נסמ'הותסככע~ cזכע :Iזכוירככ'גןויענןסזכןהכיכחככ"כי~מורסרfוכ C 'כככסכיןכזיכיסננסן fpוכ'כדע'קרייכ Sוסמןמכי~ח
ר;'וימג'סח'זנוגיסמיניס iמזכממכיכןנקרמו" cכחקכ':יזסוסס Cקמנכזכןנסססיסנקרמוכס,'מסוכמוככימכמקורסנימנסכמכוזממר'(וסחורסכקנכרמ~ Cג'סזעחחמרגס

rכסכת'רוךויגחענויוכמ,ן Jסמחנ,ח;יכיככנומןכמגוזניסוסמ'ן i "ס"הכיכ,"זכמיג{ייעןכוכןמחו'חכ'~ןפסוקענעקכח Cגפרסוכוריטסגענוכ"כזעכדורננסזגרזור
מןס"חכ'נןס"גחכ),גכיוכיגגג"רחע"נמ'ממ"כנסנופח{ו C'C '"זו":יחיונ c '''ערוקמסוחסמורסוקנ"ח C 'עכססנמח iו"ננ:י:כ'כסחומרסוחכ;מחי:י 1 "סוריגון
,מןונס P כ::סחrוןחירסמסגכזמוחוגחנמרכרמן:י,,fככי~וס"גופר!:"ענוחו~מעןריס Cו"כומונג'סיסו Cחורסנ cכזרכסמט 5עונסרע'גכעגומרוכ 5:יו~כןחעונביייעווכ
 •כח:כר'סימנס f' cוזכררחד :ח Cוכ Cזכ(וסחמכ'ח cזכיסזכהכיכןוכחיכו'ככנוכIליכנרוח!(דכ'קיןעכוג!:סוחכח cכנככס Cכוככךזככחוכ qיוס'זפIליוסיףס Iוסחורסכקכגח

C "'לככIסנרוI זכ,כ'כזכסכסרקוכזמ'חחמורכמורסוכ'ןp סיןI ככיסכ'סכוו"ןככרסירp חזעכססיחסכענידז:ויכיפכיגידכמכ'נימP וחרוf' C ומר'סיחכסfחחיןכ:C חספרS .ררו
חוותוזכIלירקו:ו P C 'כיר pכזחגככןחו fPוככ,מרוכוכ:וונס CPווכיכרכרחנרייכו Cחכ,"'רונכוככחכמע'דכג וfו:'כח cבזיגירסס"חיכfוכחנוהרחיכIלככיסג'דויפכחמפיייןדככן

C חזכ'כתP סנרוח'ןC ורסיכזסן'עיrור~וfיןP כח'עכ'ודוזכססעוכסכל :יכC טוכזכרע"ן'דרC :מנרו "':!ו' C חג"חכרחגחוימנ:יC לו:וסימ:וIו:ופ:וכוגוחזכ,ככfלוכנIככ: 
 ,,"סכ Cככיסמ~ח Cכזרכיומו Sע'מכ Cכ:יהזס ~כ~רמייכיכפ!:ווגועי'כייfו Cוחסר '" Cפר

מנסעיס 5פכמיוגויחו' '"כנחמרונכ"ןכ'פוכזרכוכככיוכ :tמכ!:וסנכיור C '"כנכג'וזומס!;סכג(פיסררכיסוגוח Cמכככ;;יפוכררוככור Cסמיכ cמכיפוגנזרכ'ס Cוכוח Cכמג
ממרחמקנסכו Cז'קחמר:י Iע~ ' Cור'זמנח'כמ cמ cכד'גור C '''Sעחס cח~כוחימחכח cסקוז'''ן,דר!:וחחכימו Iרדר!:סנרמס .ימנס C' cמ'גכגדאבה : jס"עכגמחמריס
מיח:וסכ cכזרונסמכחממ'רוגסוכ cמעפרומכמחסעפרכיכמרטק(~סגורמח:י'חס Cוייזסכ(גדמזסס Cעונ .עפרטנכסכסטטועם :ריס :rנחיסימנסמומרעחו!:יסימנס

כרהזכרינןםידתוןעפרכ!:וסרהו'סנורמנכזוכיזוףוחירוףדכוכוריןמומר cמיכוככורמסע( iרכטור'חמרס :!מנכ:! Cזר .r (זמ,חחמסוגפיעפרחנור Iחיי:יימ C;פ(יס jכו~'ו
 ;; rPנ ::Jמףחככפןדזכ"תיfוסנזכ'נ'מח'ס Cוזככז'ןרחח'ס"רIלqח cוזכחכזוררמסכרוכזכ'כטעס .ו'כזכזחסיסקככ"זחלא :כגוןמ,נו cדכרמfגר cכוכידמ'יככמומיסערוכמ
ס cכח Pככו pקודסזכיזרככנכןסfו ' Pדזכ"פ'ר Cמחינחיחח Cוססכןעכחכרננחיכיועככנ'סככיסככיכיככועכמככרמסע~יור'מסנכדכןסיס C,יוןמ"זכנמ!:כומזככ'ד

נכחמIלערוכיס)נ Sזכוס:וימככיכניט qדזכיחוIלדןכרסקכדחיחמםכיfוזכקדסככ~~ס Sהויס Sזכפסםר cכנמ"ימכגג ~:נעפרסכ'מזכמ qח .ע"סונIלס Iזככננערהל : ~' Pוןfוסזזכס

 ~~~ ~י~
מממך{פיס::וךסר 'פ{ ~י'רנ·.גפסמס{ןעיג'סמר'י~טיגקיfומאיםחפס C "ככנגור cמורחכחורחו Sסחרסיביזר cכמ 'כ';חמריםימ(:י c 'מ"רוחדסה

 \ f~ Sו ~וffוfו {'כח'נ cרכ 5רמו I 5חגנגסרחבסכ!:,,ונמח"כ c " .ככגמןסדחבכיקי;ו;מוך
 ,ממגומחס{גהונפםו .רנכנוןךמוגסרחיססינפסןמ'ינ:יענ'!:וס Sורו;מחרמגרוגכניכנכסחמרר cכח~םע"יטרומיןחנוכ hוע ."דח{נ,ו
כ'וכעסוו Iרוגו'טמממחוכחףיק'גסזידברס Iנ .מוחוכע(ו!:יוסיףוגסכוס Cיעכסכ'כייו,כגכומדנרס Iומכיו cסח'יגמר cכמוחן .כוזונוספיס 5ופ,"כוחנו~נקוס

דרמסכמיוסירןמזכרתביא :(כזכ'מ)סרעסע~נ'חסrכסכעחודIי Cנעוכמוזפס cמדנרוז'נרר cמס Iכ ~'ר'~ככזכווח c~ככזכרר cהכ'ו'נמססו Iו .ונמוזסם cמיהו Sסו
c וזסכ"וזכזח .כ'דזכזחסקכ':ובחזחכהfלזכקכיטIנ"כקב"סדחטומזכו:ווסומ .וכ'~ח"וככדעזכןיורדחכירדהfוככוננכע'וכפעחיסככיווכמיי~מ"ד'ורזי:C מ'סq .כח:פחרו

דכר'ך:ו ::Jיע Cמ'דס"טן P "::כנקוזס:;!מטfויסעוין S:ינחרין C:יעדנככד:ינ:יככידנתס'ונרמסככ'ו'מוחו cוער'ריכרIליחף .כמורסככמכדכ"זומ'IלוIיוIל Pכר'ו'זכסכזכס:וח
 { P :כז<:קי~ C ~עכיכומנIלככוכוסקניסח"כ cזכ •זככונופיסחו:::ככ'כ Cזכ,ר Sקהזסככ :clרק .סחטחזנג C:ינכונקוכ cכזורעמזככוכממכע'ןזרק'עוזכככוממ .וכןכן C נע':!

ככבכסמעני::וח'כףרקכככסמוכמנגז Cספו(וקכ Cהינופחמוסהותוכ:זכקנ'ט'וכ'ו"רוח e .נ"וממזוחסרכסרמוקסקכיס Pמזהן .פממוסס Cנסענסכה Cסעו(הככ .זק Sנממ,,,
חןתוכ:ק'ככ C:ונiוחחק'ככ cעס Cנכ"ומסרחוי'וחריק I '::כמכמוכמנגר Cסעונוק( Cסק(ןכס Pנ::עמס'כוס"סקכמזממכג .קכמןכמנכככמ"ונכר c:ועוניורז;פעזכיט Cמ~
קנכענרקנס Cומס .טגז'סענרחמר e ס",ככנכןקנ; .ומ(יס Iמ"וזטחיויסיו~מען .חכנ pוערוכחמר cכנוסרפוחססקזיס . ס':!קוונחיו Iמיס'וס Iומממחחכןגיי"ופ~
 oכמ: ~~ק .חוככרכו C"סfוכוכוממיכמ .כזוומ,נינכמ'ע::סכומר~וחסור :t!:חמרונ"סו Cעונס'קנ .כרנוכ(כס'סכנסיט!:קנסרענר •"ססון Iכ'ככסיסכוחיןווכמיכמרכו
 •נןזכימ 15יוזרדרקיז!:ממרכזכסfוסזזכסקכ~ .ממריס'ן Sרסכ~ Cנמכח'קןס I'כחומסממ'חיקס c מו:::ר Cחוכיכ'ס .כקוגעוססכסמ,ן c '''Cופרוקחו cחו Cמ'והכ.:;המרכזכס
 ·ע:<וכס Pדנו Iמיס 5:ור\זכיחח Sמיעטכמ cככזכע'ןו:ונעכזכס:יקדוזכסמכז.Iלו'פר r!: Cכס'תקנו:י:וכרמ'סונוח Iזכיגרע Cעזודרזריסיס Sו Pרסנסכיככמ'ח Sח cכהפ!:רוסיס
רקון Iנ'כהוזהיכ Iזככוחין c " .נ Iזככויס'סכח cק;;דענזיסעכד (('ק cזכחסכחכ j'ונIלמ:ונIלכסרסז:ינ:וככנכןכק~מזכר eכזכס cכפר C '·ועודחססוכיס Iנ':וככ Cעז

!:סנמ::יםטזע·ממ~כסס Cjר • 1 "ממרמז . 'יiיrורני ' 00רניסס)ע'ס :t '(נממוערס:ובחשיעקכ)(מ~חרס P (חוכ~רכן Cזכסfוי'נמזכר rcדדס '~ר :C 'כ cפע Cימ SמIלזכ
מוגגיס

ערצירנעtבג) •הערויסשלאנען ,אבציחעז )נ .פלאטץגליינעראיי!מ) • iמ,בתו Qה



א IIמדר,שעחדףיומאשמיניפרל·הכפוריםיוםי IIשר

ונו'וכיח 5מוירירקוזימ...יוכ'י ~~קכוןממרי'יין 5רו"י,וכ'גנ'יוכרמייקן~רונוירנוגווכ tiנכ' tiמון ti ~ורנ'יננכינרג~סנfכסרו ti •:עריותיוררסfכ
 , ti/1רפגכ\\ן •וכ'גכריוrנfכנכר:יחדוק"גfכפיסגכrנ Iנוכוכנ~נrיגוין"יגוכ"וכסגגחחיוכזוסר ti כf,[יfכ)כן(וכג,יס,וכווכטסג tiפי~וכקנPמ •פי'ייםחתח

נוכיויקfכוכריוי"'וכהרכ~ורני~:ררפיסנקרוכיסנסfכ tiג'יו..חרו tiכ ,,\\סו •נ:רופרגילא :ק IIכפסיטסנוכס' •וכרדאסר :סקגכר~fכתוכקנזו tiגנכי]
ווכמןננכייו.. כf;כffכ Ciג'יוככמגמברוזכר\rכ ti~יפגrוסך,היכגכריוrכנכ"רכבנינfכסרוrכ'ייר fCiכוהן •ךfכסירי:חנךריס] 5נוכנכנגריוהפרוכיס'יייגfכ
כמסיiכרט tiר t:iOOרכקרוכוrכג fHכ t:iנכערו~כסג~רריןרfכוכריגן~ןגנוןגמ
t:i כ"רti כ' ti ככfוכ"'מהאוכלכנע!אתקללעוממזונותיולקרקעגמכןעכי~""יהיןרI כסרi~וינכיהרגיירכןrככגfגימ

גו/.ומבין t:iרfכג ti ':[כשהיוכמגסטפיאתמוללשותהשרנוהושותהאוכלשרנו :יג.וספוrכנכגכגיויס..עכי~י-י Iנכו
ותrוסוכגכיןאסי :טס] Iךספ"ק tiוכפורלללל

כוכיגהי~נקעינכגכיקרfכגע\\ן tiיגו/.זכרנויא)(במדבר •הימנהניזוניהכהאדמהאת.קאידוהרציוהכהאשה
נר1כjוכבסיףונו'ננגוגבןיקרfכfכ tiריר II.מעריות ~ Iוחרניםאכרדחושמואלרבנחםבמצריםנאכלאשרהרנהאת

ג IIו'מהוס"עין 'כf"קרfכ 'כf~רסיפfכדארמהיינודגיסלמ"ו(נשלמא •נחםדכתינעריותו' Iומבאכלרכתינרנים
ייין Pקרקרfכfכ fD'pכ '"גר"נכיקרfכל)וכתינ(סשל,נקטמעליאכתיב]נאכל.אלישנא[הא(מאי)עריותאלא)ולמ"דנאכל

 t:iייהפרגfכוגוןגנכו~גןרקרממ tiרר'ל ]ל[לל
נעוגבגוגןבהרגוס ~ Ifכובמ"fכמגמגי'ימאבש •או!תיפע ,ואמרהפיהוחמתההאכמבאפתאשהדרך jכ

fכגג,rכרכווכו'יכהוכוהגכגכי'י tiוכתפרומייתימשנחידהוו •בם nnמאירניםו Iלמ/אלאחנםדכתיבהייבועריות(ר Iלמ
ג: Itוק'יגכריוחגככגיס tiוכהפרממיסוכגכיןהמים]נבחוךלהםמזמוה IIהקבימםשואביוישראלככשהיודנארמרמהiבקרא

גמס I 'כf..ןיכוהנ •גו'כ'יסשנאסרוהייבונהופרצילאער'ותאנלוניםלמ//רנשלמא •ככריהםקטניםרניס
ו'יגמגו'יו t:iעגגהעיררוג"'יירנכrו'קראנהו(משתנחמאיעריולמן'ואלא[ונו/]כלהאחותינעולנו Cד(זע'הוכתיב

ירר t:i"יו'יגוCi ~' tמרסיסוג'גמ'יעכרוללל גמוכר'ירגמוי·גגוןנכג::יגמסובנכ~'ינסעיופירימ))אבאן'אעובג!וכתינהייבונהופרציבהואדאסיראנהנך
וכןנכנ'י Iכמ Wגכממרמג Ciג''יהורסגכיא)(בסדברדכתינהייבווחלמן/רענשלמא •נהו]פריצילאואסיריזמהנךותחם
מיסירגככנהגכיררוגוכ~ק"קוכ Wיוכ tiltגכלשכבלהםשנארסוזיותיומשפעסקיגעללמשפוחתיובוכההעםאחמשהוישמע

וכמווכרססוכןגכגהרגכווכהןוכן Iבנכרירתאצלם
ן 1'גר Ciמןןע·פוי"כר Ciנ,מגיגנווכי

ור pנמ,נכגי~נמגי Ci'י'ירימrו tiון tiרמנעכ'ינניחP'יטןבכונכרמ Sנמfכסו חכCifכינוסכג~·גר'יסממרון ooג "נןוסtכו! tiגרמטןנןמסמניך Ciנך

יעקבעיוןף Wחרי
~וחסממיגייינניו:למ{עמו{וווכנדגידמע'ג .חוג{לI:נווכמס:אוכל c '«(!נסמנםמכנסלקIכים Iם{«{סדגיםמנםוניחוקםדוכוכייייממכוי .ורכןמכסד,חינהןיבי

וכ{נכוגונליןסומוממ'וכמנן ,'גrוfויוכיס{ממ'וענדו:יכיכגכעןfוזוכמקיכ~ Iםע:יזגחכירחלחזייקזכגיויי{ . Jומחננדכיחנויירכח {ג,גימכסו:כיוזו Iכער'מ{זוקמי
זנןומ,ניעוניע!:ככו{ולlנ {ו,'מסונסלו:ימס :I ק:נ:!ונכמחורןנזכ Iעמן{וכיוכונמ-ונכ:גל{סיוןכ!:רל'ןס l/םחעכעריוחמחכזרנו{ומלהינוכליןנעליויינממ Cוכמכס
פי' Cמכ .מכסזגחינער'וחים'ר :וק"{{'ו:למכככמגרככענינענדמ{מכממל{מזכ ;eכזלרכ{וונר pדמספ'מנםונמ''סזגדממרכממןמכ{'ו :Iעגכזלנומוזוס Iמנסחוגכ'םכ"וכ
זוכסו Pו tגםו{יכרוחקכומ I Cע"מ:י! Iמ"רככימ cכ'ימנמכמקוח I!:כלח 'פ{ונרס!:"מריה Pמנו(ממ,חכםמככרסדג'סמכו{'כ ו'כ:!מע cמוממ'{מכמנריסכמגכר cמכזכ"מח

 tעכlנסס .c' rעריונססכfורס Cגמ:מי, Cעכlכונוננוס Cזוכנ'עריו"נכסמוזור "':!סנ"'וrככרכ'נםמנכזנומרםכממ::<פקרחומ"זוימםגזויז"ויומ:כ'חכסכמגננגזוכרקרfכ
(סס jמ, c:יחרעמו Cנ"ו ' Iכ:יfו fIכ:בדמסיקונס ' D {ער'וחע('ו tעג"חרעונו cומכ <:: Sמזו"זוסגrו' cמרסומ'ס j'ס iגממ{מוזו'ס Cככ וי<::::זגכםונככ"רזנ'סז ISנזכ"רכמכס
 <::כ 1I ::cחונערכעליוזו Iמ rPו C C 'דfוו('נכסמ,רעזס Cוסנרועיכיוכ Jסממנfוסג'כמ"{סמזגיסנמ'ז{קמוכי cרמגיו!זוימ::< .מכס ,מ"רג'סרמנכרנממ!אלא : ' Iגודג'ס
פי'ממנו { pכ'כ'דו Cמ"{ו Cמ,כו cנמ"עיכ'ו::<רכחן jכורממלינכעכ!:ו{גו{מס"לעדריו fPוינונמסכרסכוווכמ מ<::רג'יןסעליותע{קמ'דמכסס'נכי cנ'מ'גנכוכומייfכ:ב

מנם. 'וf"רכיס{מיד:אלא {" Pוימדכe'סס {<:סחרעמו{גןממנוניןכ{::כ'זוס"מוןנריגנ'י{מחונרססומ'ימסכ~ני cרמקנמ cנונממ :tו '\'ומלדממלמ:גחירכוו "וכ:;{
{סס j(יח{מ!'נו chרגים{םסוכחכיןכיוחנסכו'כנכ::<{ויייס' '"לCנסoסר'Iס1נחנו::ן :כ:ו!ו:וfו'ויfי..כfומ{מכגי { l/רכינ : :rקמנ{נ'ס Pקרג'ס{כס"זמי!דכקנ'כינו'מ cכ

מכסונfו'עריוח{ונ'דנכוכfוזניכיכרכמוח'מכ .וגו'קרמנו:ומ:נrחמ'fוער'וז רי,,{אלא
כקב-יימררממרממ,פסמ{מ('זומ ,f {דניסרנמידעליו"{ונ"רפי Pכיזומנררןמדגחינ(סרומוכ:רוכ' Iכעו{ג!קלמככוזינמ Cזונממ,פיל Cומחימ'כ Pגפ::זגיסfומרנמןכעמו'ג
 j,ר cרמרככךקמ Iררנככמסמע cמכ'גיערוככר'רחנמ Cםכומ(עינגןגזו'כרקרfוגיו!וק::כ .כוו'נעוכג!'ב Iריגהיינו :ונררמ"לכfו {"סנfוממ tוכוו'רגיסנכס J"זמ
 !'וז'"מ ו'כ:!עלוכבפכסרר'! jרממר'נסכו Jגכו(מ '(כ{ ו<::כרמס'רמכנךרפי'ז'נ " Cנפרכנfוגרןמכסער'וחכfוג{מ:רכזרונמנכרוועכ";;גו ' Sפרעריוחמר Cכ מ<::פרנינמ ו<::נ
מי,נ'זכנכיחוחזסירי וי<:: Cע{זוכמ cמ ס'כק<::וו<::"{עו"ורפינ'סוומנכיח'!נ"ד !,מ cרכיחיחדנזו"נ'מדכוגמע cדמ::<(וספוחעכככווססעני::<ונזוסרכמנן <:: pמ:כז l/ככ

יס Cסכו:נזוfוכfונוונזכיל ו('וfחיךוננכ::<רוסגרור'סכ'ו Cרמנ f' Cוחנמ C {"גחובכמ Cג'וןדד" {" I( •{כמליגרוריסכיו Cמע Cונקרמ מ<::דנעו{כןדגח'נ""נוכמלמזקממרמ"ו
 1 {,מ cיס cכמנ!:נמ Jגמנג{{וממי{מנכמדס'נעכמ cומ,ו eכננעכימ..:כנע{גוגינסנעכנע{ cכעו{נן,מודסןומי!:ח cנמקרמכמידמייליגיוןמכ{ג{סמחוח'נעוכגן

גל I1:סוכ'ון Jכסגנעו{מיס Cו:סמנמו:מעממי{מכוכחמכו'ג cכעו{כן'ס Cכנומדנק;י~כנעכגןמר Cנ{מ Cנעו{גןסנ!:יסנמנהו{מ"fוגנ"ךמיהוחנמייניפרןניס:ימנ!:יסכיו
נזו"ניו'גנכים C נמ<::נcמממנוו:יונמיס Cס(כמ Cכוח Cג{סחמוחי(עו{'ןזגחינוסיינונססכןז~לו :tנזכגיונממ'חויימיינינג{ rג.קממ'כמסזורסו Cמ,מ:חחונגנר Cג~ן
~מירגיחfו 'מ(רfכספר'ךממ,וקו:כ .כווןפחוחיו cמעסק'ע~ווכ'כשלנא :כמנכיס ,גסנו ~ו{ג{כרייס Cסג!:נמזבככזוכר{מוח'גכפזוחגובנ~fוזסס C <::'<::{מוח Pרכ'

נכע cמחוזו'ו Cc{מ ו~<::מכפחח c ",(כרסנכ::<סfומס :tמוי!:ונערס{ינרח"גזדייקויי{כפר"ס {'ז " Cפיפכמונג{ויחרעומהס~פרססונגר'סכמספיספמומ Cוכפ:פחוrכזג'ס

יוסףעץ
ום ,fמסרfויסעכיןעוב'יכוריססרור r "פ~ויס'ס .כס~גיהככעוrווככ{ 'T'ע

עריווח"א :סיס)(מייממכ~ורומססיסיסומוכ~ממגומחס~גחגפסומסר
מג~פגיווייוסייןוחםממ~סוןחככורם .מגסגוחיבעריוחוממרוממןוכן

פיווכן .חןגמו Cיחפרכמקרfו cחגסג~רביס Cנסרוק"כווןג .סנחו{וח
נעיןמכמס cנח!יכמסכמ'~וכסףכמי!מס 5 'נrרג'ו! .כסףמיןכמסמס 5ו'

סכמוסו rו .וסרמור\חסקרוכוrוסעריוחג~וכננחנסמממריסיסס rכומרוכיס
כמכריסfוג~כור cמוח pוסמ,סויגויסיסחורסמסור'קורסכיכרגו rכקוכ~;fכ

ועכסי, .{וימסרגסמסורק Cסחוכע'ןחיעכר cמוסגערססחן~פירי{ .חכס
למא Vכ :'ייס)(מייסחורסrוגוסמ~ררק .געיכיסמכויסו::יסענססחן~מ
 Aוכסעוו .וייק{ייןוכמג~מ{~וןד~מכי~ .כמכ{רממר'יייוכדגיסןו I{מ

דגיסןו Iכממסמו{ס .כמכריסמג{וכר cמ{מימר {"סגי .עrויךון Cמ~דייק
מי~קמן cגמון .סעחיוע{{ססנעוחfויכוסמןפרכסתfו~רסח~וככו p • Cמןן
C נrומומררומגסיסנכיסוס'דןוניC ככיססמ 5כומ .'וררסמ!מי!נממרממ

 ,אייםנעלאססען , Jאייסנערבאנעמ) • 1רגםותחם

יוסףענף
עם{cסמנכו:עולגי{יס •י"םבנח'::<!:כוגים'ס cגמ :ו''גסנחמ,םרfו' c"מגנ' ס'{ג"'
:מנס ס("ויםז-ו .{ממסמייוימג{ו .ומנלחס{סגלחססז'קםוננ{' .ועוכ{יסיכוק'ס
נמקלמכנח!:ק{{חוע{ .גiכליסכנינגונסרסמומפולםס .ןכסנעמגמי :!"מג!:קו'ס
 . {"ג<:: <::{מ C{ססס Cק <::יס{מג)יח c(נלמ iמייכ{יפיחהגכ'ונכפלס :tממחויח

ימ.כס .(הרוסמרמ-קלמזמחקכ~סיובן~מ .ס('גע'ס Cג'כמקלמגחונכ'סכמ::מס~פי
מ'ח cומממכ{ועפר פ"<::ו .נעפרמיומסממגכגי .ווכ'יימככועפר::<מהנכרנפר!:מע'רכ

גמו~מ .גנכמר Cבכ 'מ<::רו Cנחfכמfוגכ::<עיפג'מ"ס <::'כיכמ ,"ח I • ,"חימיג{
c ורfכמוזוסמסג'::<עפרממכנסכמכרומ,ס• l וf'1 מנמ(עיפ ס'ככו:<::ככרומ,סe ח'מס

 '''מו .מ"ך'וניג{מ'זו Cוחחמ,{פפר Cחקו{כננכנרך c מג<:: <::חמ·חו ס<::"מ(סעיפ
~fנמזוחמ,{עספרגימ"ס סי<::' וC גכ ימ<::רוC נ'מכ{ .סמחלC מפורכסח"עיסC 

חמר {,מסיולכיממילניופ'רו: .{מונועפל cונמננכחמל . C{נזועלOכממכ{וכימס
יעעסיfו1כ~מ!:רמכר{כ{ :t{ממל .עפלנה!בו{סמכרחכגמ{ו Cפירממד .ממל jנע('

מםכי .לעמועונ .מחוקחוונל .כמזןןס jעעעסמכויעעוסוכמ .עפרעעסנו
'כרמוו P:ו Cג~מס " 0כי Cססמגסמומזון{מםפי'::<כחגס 11 •עפרעוס P 'כרסונגכ

,מכנר feו {גוC "} "fסגח'מכנכן .נחסיfוגנמכו~וכג~סמרסמוזו ".ר'ע"וfו!:סנסמ
 .מרזטועיריונמחויסמ C •מIלועיפ ~,נfי~מר C ~כעו{סממג{{ויקו PP 'ו{fו .עפי

יוסףידל

ע'נ,מינמויי "
כחונותע"fנ Jק qוך
 rע/ססע"חיג

ע"נ,חנלרכח
גיןכיןע'fוגפסחים

ע'כפ 1'ורככ"נעו
סכ:וזר'ןע'fוfו 5 ,,"נ
 <זומורסע"מכר

»fוסוטסב : 'כfי
ע'ח:ק{נח C:ג«יכ

••• 
נאוביםחדישי

נכ'ממסן.מככנסרמ
גיסס Cנממזו cר ftpו

ממרנזעחוו C ו<:
} I לונC זמ>:J ::> 

 <::{ודגרפכוןוכעני
 pמ{כ1{ממז .{חזס

 ·זומלנו eמi:רס1ניי
חספוסלמו:ון

מפגסעס'ר."יח
רמויגי . כע'ר'<::
ג'וןכדבר'ונ::<חבכון

C כגחI וומרבfרחגס
(ס C כ,,{ •מיו:נכנ
ומונר{נון cמכ

מדעחויי"יל'סימנס
מנ~ .ונ{נויסיזונס
חד{ C'C{ונכררככוחו
סזמג::<ונכטכ ר'ס<::{

כי • 1 (:!כרעחיין
פופ{תסי)נכזמכס

ניריעסלו:סכ Cעוו
ממנו.וע{כמחמען:כח

ו:יימיקנ::<נליוגן
 · cונמכדעז "1
ז Sכ I {{קrו '( Cוכ

 ·:וגו>ןמזנק'fכ:ומז
'מכס c 'ממרונג!

ו C קנ':!{מרחיס.כדי
דמגחומונ{יו{סקכ
 ·גופונלחו Pוימע'

 :כפח'ם)(כינ:י
 •{פיזבשל!בא

דכחיב ו("<::על'וח

מזו::<ג:םכוכ::<מע Cו'
ונסק'עכםזווזו'ו Cכוכ

:כ~סרומ~פמוחיו
ו{מכלמ"סכחנרכ'.

(מעולרו <::מכיזונחי
ענלו מכ<:: Iכו'.עכ!:יו
 ·גו''ס Cמזכמס

ילז Cמ'וכיכו:::ורי
עכ::וכמכר Cס cמ

יימ cמורסעי' .וכ'

...... 
איתןאהבת

פפועז::ס{עגזו
סמיקי{ .נזךוהינו

רהונורמ,כIלמ Iפ~
 )נ'(דף !' P 'בג מ'<::

 '''יר סת<::ומסיק
כומריסנייגו{ס'כ

וIלק:' 1כ{ענזו
פ{יגדמ,ו{כ::וות

ס,מזל"מfכ'כrימ
זתיןוס'{תנמ מן~::
 "' 1 .!ג{וזגריגו{
ימ cמכר C '"ננפ"
רביגוזוס'כ Cבגופי'

 (ffוסע'ב)ןכז 9(ד
דחכיfוענזי'ו!:פמו:ו



יוסףיד

 :מ~ Cנ Iקחגי~ממ 11

_"---
נאוניבחרושי

גזחוכמעוררו ':
"'יופ~מרעוחמו

~קמו Cמ'פ l/עגו'.
 ' pגןחס'ז!:מכ
דכ!:מfנ .'כוון c{רfנ
מ fcננוס'ננ"גכ~
עומרמ Sכממסfנח'ו
{קמו '''ע( jPכק

 )ע'נכ ICנננוקף
וו cכרחנע~כנגימ
נמכי Cרסיכ •טנכמ
ערוס,נfו,יסרע~'ס
סננןיזיע~ו~כך

סער'ומע~כמרעככו
רמוקוככור , :tיע

כ{דfנעו .'fנומ Sנככ
מח'ו ,,~מסככייגס

 P כr"מ' pכו.עזיקרס
 .סעסככ,סככיס
יפרוקזחסנ!::נס
 ," 5דסרמקתכז'ן
ננfנ~דגר :Iיורגיוס

ו :rt:lכנfו,מס .ככו .
:<עככ'רוfוגנ .",נ fIו

ננמייי pנמ,כ cכfו
ק"ס " Iונ .ננעונרמ

ננכחיכיניס.נננומ
D !::ומוומס ועfמט
C ו ,רסfעכ,סנ
זנ"זיfוזוומ.וע Cגר
ככע :Iויגכפריורfנככ
כיכ"נו'כ Cככ

 • Iכופrכ,יי" :Iנככ

fו :tכיכfודככו Cנננככד

'OII~ 

איתןאהבת
fו' i ככP נוחןפיר'וf
ענדfנסfווככר , l/ר
fו,ככריככוfור eכ

עיג c 'וfכויענ'ו
נניגיעווככככוכחככו

סכמח "י'fויכנ-fו
נןזרגופ"ריס Cככ
כככס C 'זככ l/ס

כרי Cענזגגייעוננ'כ
נונוככר'כונכרג
כן f,Iויכועככיכ Cע

כוfוחומ,ו rוחס
 .עיכי pכמככנז
כ Cננככתגחרכיומ

 ~' rחןfנכיוסירר'
ננרכות'טחו cכ

כגיייך Cרזחמר
יעוככיככסככעדנ

נייסננו::וסוכ"כו
נוככריוכנסרנ 1דח'

וfו'כוכעמי Cענענז
r וחןג/l ככסכrc ו

ננמממכוחfוומו
רי, 5ענרכ cיעויב
רכמסונו.fננ~רננו Iכ

 ' Pיוחזרניפ~'ני
יכוכזכרנוכנרי
 .נענדכונ,ננר

דכח C "חמfנ :t "ו
יומנוחזרני ' Cקמ

יוכימירני'ו Pזכ'
כרנכן ,' Pררסכמ

 :יתסס

עחרףיומאשמיניפרקהכפוריםיום 60 ריסמדך,ש"א

כשוכרוכסכנפסרי,וחוכריגןוכוכיגיקוחכעוכרוחקסיס.ס~סעעוכוכחחללו~חרעוכ,מרכח • Iגווכוכסןולא :~ריוהעגגהרעוכוינA.ן ,,, '1וגגןערו~
וג.רורעסfכי'רכחוכרגגןנרגורע~iגיגוק:וחואגי Dככג Sכהמגכימגגם6~געוכרוחקס~ס~וחככככסןחסר~ככן ~'ו:סמסוסע"גככיגין I י::מגועגרק

 :גמרנג,חוגגןנרגורעענוגו::יוfכקרfכק Hו~::יוfכענוגfוגגנגןמיגוככמסןגגfכרטעמןכככן~יו~טענכיססגכחרס ~,~כמעעמןמככומיגיר\ח
 :ענוכ~וfכסנסrכן, t:iDכורטשרומח :ו"ר iקוכ,fככסכנרניר •כגידארע rt:iרוfכיןfכט t:i 'Dכ • Iגוגנירמענוכfכסיא"ר :גו'כעוכרוח:ו t:iקfכיגו
רונfכיסס:ויוככחון •עוגוחי~ןשמלביןמכfכגנררמו:ווכמגכ"גככןfכיגוכר

כנסגככריס t:iמ~יומןכמחרירןכמפמממשה(וישסעמאידניםלמ"ראלאאצלםנו\נ.,כוחוח tiרכפרו~רחי~עכוגוכסוס
סגחמרכפי • Iוגוט'נןאם :כבכקוסהואיוהאהאלמשפחותיו][כוכההע~)אתו:ויח~כךוכחגעיןכבכרח:וחוiיורוכו

נין~רכ~גר1גti jניןונו'כגכוככרויבכורויי .ייי :.Lי : < l/וק:וגחרגקעגככרנכ,ו!רככןמרח~
fכ Sגמומסגכננונחעומרfו 5מוככעטסנקטםחהאנטואתםttגואהקאת )יאכמרכר( •נהוו If'D.וגוגו'fכנר::יכרכריטרומ'יגך

כרfכםוןט'כז tiכירוע::ירfכםוזנכיחעומראמירניה'זtומיםואתהנצליםואתהחצירואתמופןווט::ינfכר'ירגככוככככנפוןנגןי'יי'י
ו'טנןנירוע"fכiררוןגגיחוfכס::יומטענזזנמזטי~מונולםהמיניםנלח"אאסיורכיfכרסככן t:iככו~מןגןח l/כרחרסכג

ו~רוחזכ: •ץכיס;חח :~וחגחחרוןאטרוחדטעמזטעמולאהכזיניסחמשתואותן~עעבכיסגכנוןכועסס~יסכפיכמגיכ~
 •גרמנח~ויוג..:גכיוג •גככסרחגiיוכהס.ואותןוממשןטעמןטעמוכולםהמיניםכל :גיח tiככסיממרווורמוגרמוכר!גן

 ~'~יו • Iגוע'נןח,כיטרחככ~ןסניר
(ארמאסירניאמר Jלנגרכזרעוהואו:נז)שמות( •ממשזולאטעמזהסיניםחמשת~כןו~ורעfויוופמנירנרגורעפי'
fונגו'ט'גן ,כD ' רסוכנגיןנכןו'יררפr (ולנכגידאח)עגוליוחנזJ כגנעולי!פשת!לזרעדומהגדרננ!תנו •כרמגלית
וחניאנמיםאדםשללכוהכזושכיזאגדהלדנרידומהאגדאומריםוחכמיםו'וכןנרfכסוןט'כיןק Dסס ' Dנגו'

ולכןלארווןז'כןאסלראשוןט'כןאםלישראללהםמגידשהיהגראידךגרfכמרי'נככירסניריכגfכקרוככמחרון
דסניחייהשהנביאכש]באומריוסירכיתניא •ישראלשלעונותיהםנין :.tשמיס tiiור Iנ:וגחכחהקכורכגו~ורוכזפ'  7מורויוגמ;רח ti 'בכח tiנוירת~גסיסכג{

מהלישראללהםמגירהמזכךשכסדקיםומהשכחוריםמהלישראללהם :ניפרfככו:ועוןוכככיןוכמןגו'ככfככיו
גנתנעכדיאורמזהלדיזמשהלפנישנואשניםכיצדשנסדקיםומהשנחוריםוי::יי'יגו'.נחורין t:i bוכנ'יסמנירשחיח

D מככנכזווככררננןפ'יי'י"גרb אלימכרתואתהאורמוזהטנזוווין/l עורמנמצאאםלמחרמשפטלנקרדינומשהל
וגfכ'וכיכרייןק D::וסרגרר'יייגו Iגו

מכרושזהכידועשנירכונכיתעומרנמצאגנכושוהכ~דועון tרא'רכונכיתגנכג:וגניחעונכר~ח Sגוכ:אםחיינונכי
אומרתוהיאעלי )סרחהנהיאאורמהואלדיןמשהלפנישנאוואשהלווכןאישחוררחגוסורח ti' • Iגוסרור~ ח,~ tiנידוע
עורכנמצאאם[למרר]משפטלנכןדינומשהלהםאמרעליסרחהואכס' tiר Dכוגרמ::ר , l/נגכ ti/lגוכ iנ~יפ

כידועאכיהככיתעומרנמצאואםעליורסחהשהיאכידועכעלהככיתעניוסרח'י::וימרfכסגיגו Dנ t:i::יגוסחfכ
שהואועומר'יו ?fiכס'ייfו::יריכ'י'י Sרו'יי'יו::יוfו
ענ,'יסרח'יוfכמסfכנכנעכ'י ?iנכי
fכיירי כf,רורfכ'ע"טונח:ו ?iגו ?iוחוכעעכ,סרח::ווfכרס Dנ , IIרססרקיקוו:וfכני:ונניחועומר'יג l/כעככרס~סיגוכגיוןfכטיוגכfכיגו::ויfכ::ורי

ti רןiו"גנעכ~גfחטחיכ~גיוןנעכ~נניתעובכר:וח 5גבכ~ימרדti כגככחוfחכti כfרו~וS ~ י::וiגנרגכti ::כ~כ,זון ~ 5רווח,גונכג,וסרח::וט:ויחנחומרו ו

ף l/חרייעקבעיון
מרעוננמוכפרססמככו{פממחי!:וסיועריומ~ירםרסססיו <'Iפחו Cננע{עסקינכוסו:סיס .עננו Pטפננ!כחנניכ'סס Cמככוfנומונכנןעעככו:<ככ'כיסכל :ככסו'כמנוסיודגיסמכס
כfנזכתינ,ס ;cמככיזזריו::נרהכ . 1וננככ!: 1עעננ-עננו P:<ככיניסכנהככר:חדננ{ויסרכככ"סכככ'!::<רנסככססנfווגנ 1וה' qנג,רעיס~ננס 1סננ'כ'דנה;:;נפ'עי"נ " Cפ'ר 1עיי
וק!:כ . iננככ~נfנfנננעעמועעככו Cזרו::וכ Iנככ'כ'ססמננו::סfננ,הסרווח'ן'זנרמכרמfנ pכזfו'~חכככככסרחכ fIוונ Pפוכ' Sרוחנכסנכ Cננfנכס C Iכככנונככזנר pזעו Iננסנ,זיפ

ו Cככננונfנ 1וכעככfננfועמו Pו::כfנזמככרנככfוווניוכככיניסככחכועככו Pו::נfויfנמרנככfכו 1נ'ננסשמושכי! :{גוף rח 1יפ'כיו{ח cח-נונ Cעככו Pעככו Pנfננכןע"נזףנינככות
 ס'::ו Pסככיכ'סחנו cנ'ז '''::ורפ:!ננ:<עעססוfנחכ cככ'כיססמננ!:כנוfוכו pנםכככככפכי 1ככננ' C:ולב!כפרקממנחכעיכ Cכננ'ר:בייכונמורכ{נסננוו::כיו C ~"ככסרו::פי' ,כחגזכ

ו:;קו::סונניביקומנעונרומננככו:;ווככוכעpוכ:<סזננו r ''ס Cוככמכו:;יסוסריוננינ'קית{עונרומכככןמנירו P :ז~עסיכס reכfומרזיו Cמוסיוfוס q נf::וכומרר fCנפ .רחכ C 'כ :Iעוכומיכס
סו::נכןעעסקביס Iכו~יסחיסכככס'מנ::מנכסיס"'יורסי Cס Cננמנססיזיננןכ~יכס-כווכתס Iוסכעכנכימוימסנועכנכימנופכמסוכיכעוחרכיכו::מי,י Cסחחןחומוימ(סו

רממיס ' Dנכ(נממו:;טיו::יורעותססו:;מס~חוו:: ::ו'ממ Cוכמחז'ככחסטעסוככעריסמיוסכיעמסכיון ::!יממ cנחכננו::כזו Cמכחכסננומןסומ'רו Cכחסניס S ,כננס Cסננדר
רfככ C 'ננכככח'כיסfנכוכתנט~יככךככסכ Cקוסוfוכננכומ Cככככממומכעונרומיתמוו : ''' Cר Dעייוכככככתעוננרגננכווויוררכמוחיו cסנדו Cכומירו!:כרירמיסכננוננן

כננכיסנר'fומס"סקנככנע וfנ:!וככס,ככיכ'קומכעונרות'כ Cקכככיכ'כוfונוכיס Sכנ cכס'
כככיויעח'כוככוfווככומסע,נרומfנמו::כרוחכנככוכוכיסו::נfנכככעונכככ ::ו'"'ייכיכוחנונ Sננfנכוכנהומ Cככ!:יסנ'רנככמומנייס Cו'כעוכסנגכינסכמוענמ :Iו::ינפיסוfוננפכיסס
גע 1כככננני,'ככ Cנכיסוו cככנננוננככרfנככי Cזר'נfנ 'וOO fזמסיממ Sקויו:: . Iווכמ;זכככזרידומ!ם :ננככריכקנ"ככככעכועיכנוfנ Sוכיונ Sננfוכ,נמחוכ"מfנ,וו::נננן

 ,'כ:!ו::ככחון Iנרככוכוחכנועויזכחינוככחירבכ rסעכככגיז Cככע Cככננכמסככזכ 1כככו::וננונזזכרעזדריו:: 1כזיווfופ!:ר'ו::רחנו::נעוכומיססנ::ככנניונננו::וו{נו Cורר Iווככגן
ס rc'ייכממ cווו cנרמעס Cחנוכככיתסננוךוכגוכוכעווננמיכתכס Cכננמיךכזרוו::מכונר'כיומ'ונניכנ'טוכו::כנעונוח'כסובככמנ'ככככקוסנננ::ופנזיסס'ו~ננמרירזו::כמיסרומנ
נחקומונןמומוסככעוננרסיגמורומ,סו:;נו:;מיסכחניססמס 5טענזיס cמוכו:;כיוכנמכסז:כחרו::'ס Iממוגכמס Cמ~ Cחו{{נעוןסןכחחרון ' rנומווו cכרמ ' Pנוק DPו:;סיכ

יוסףעץיוסףענף
{פי .נימוךסרביסט l/גגכככריסר pמספרכססגיחזסככגומרגו'גרנכגככחיס.כמכ 'כוסע :Iננכנקרזיכוןכו::כנכסאמד : ) jסעיופר P ('ס Cכ f5ככחכננמ"חוועפר
 1 "מ{פרנכםנכנריס'"םיו~פיםגכתיךגכ~רומכיססיו נf~כסייתסיתס מ~;:ןככו::פע'סךגו::fור .כ cמכ Cמחקכ'ככ rדכיוזזוקfו'מרו,כררמרנ'ככfכככ'כינספר

C ווfפ,כקכ'כנפכיונt: נננינועכe כחחיינt: כ'וחו .גועכS נחr " כ::חיכi''זj , . ... , , וכJ כון:;סJ 

גזרו"וגכ{גכו{ססיסריסככככנסיותכו ~'ר Iגוסרבסמתכורוכםמככרווזס .רנס :עוז C "וע .ככו::פעכנקרכ tננ{ככחככרונככי .כענר'סעננו::גע'סחין cענז
מגי~ס. Jינ~;ונכחיר Jג~ן:;וכמג~כומ,נכריוח{מ"ךמג{ .~גכחיךכמ,{מן:;רסרגסחח

נעיניוחיטנמסר.סננכרססחורסוח Sמג~ח.גיסנכתיינכ~ rמיוחגיססיוט~מנכחיך~טוןג l/בס l/ומג~ומרוב!'פיסומחתסחג~סוג"מכקט Iמנכ~ו{יטכחוככטגי
ככספירוט {" rחךנחרווסח .~מספiרוחיומאי :סיס)(חיי{ססנככורסחססחסיס rומ .נסיחרנטיסחו Sככטייימרכני .סחורסנכפ"גן~ח .{ווככסרנסככסור

{פחמחיטככמככוסיסספרסוס{נככיןגינרמסונכור .ובו'גוגס~ככן:;פחוחיוסנכס{ככיככר { l/סגיסרכ'טוגיוגרחססנככין{פרסוסככן:;פמוחמן:;פחוחן:;נגוספן:;וט
נגתוכיססתינותסככםןכככן:;ככגכותפ~יכי .גו'טנכסומ"מגו'וגכככי! Pוג{ןסככיכיסג{ח l/מוכו'סקן:;ומ,סאת :סיס)(מייכניתומין:;כימורומםר .{וסוחרמ:ו{ו
גכייןסיססרכסגכוככר Iובוימיס Pסמנונכססקן:;ומיכנכסנוסככחפיטמתמיתגיסגרככר . Iובוסקן:;ומיסמתונו'כמג~חן:;רסרכסמתזגרוכםחככרוכככחי

 •סרביסמחנססנכיס p~ססיססקרירס ~נfוסככ~יססקן:;ומ,סמתכככימיסםסיוככס.ונכיקרסחנ~יןררןנכ~סרביכמחככטנכיככיססיווגו'~יס Sוסגומ,ס tiוסקסחנטי{
מרסיססיו '''פ~ו iסככוסומ .סנכקרייסiרנטי~מחנונכיס P~סמסנדו{וכמ,ןככרוג~ .נכינינומ{סככןג~חי .נכככיס pסממ{וג{ככחוסר .יגטסנפס"ונכחס

גזרנונססרנסחחיירנוגחוג,חי~ו .נככנווחחר'סמו Sעמוטןובו'סרכסחחוגרנומ~חגי {"סומ,ין .וככמסן Iנכקר{ח .כיס Sננחסרנכס pס •סמזכמגיכת
חת

 .נעזינד!גט )כ . )זרעננין( Iקאדיאנךער )fו • 1מגתורמה



והזכ'והיצוכיומההגמואכלשיןייקיק'שיגםאמח'חואשינההניסחא ,אבכוזכתודו.אשונהמאת'חנוסחא'iדאזאחדפ.שט.כפ'כו'נמצאםאב"א
 :כס"יוא'ןעל,סרתהוא ,שהח'אפשרכתוכהחב'עחהזב'רמיועהקצורש"'כ'שוןיקרוקותא'

יעקבעירן rהרי"ף
נרפו:;ח ''' Cרס t~מקיח :t:ור~ב"ככחרודנחחפ:ר • Cממיחיס Cכrכfכנ:וניזמודכ.ישאים , 1וכזןנסכונריח:כתיבימימכיכעיןחיחימכביןיסקנ"סנחו::ינכמוזרסיסrמחניי ~
איתןאהבתכמנדביכחכן cמסונמכח;מממכככמזבמכמטכמכקסריבימים Cס<רחימכחריכייקסכ .rג Cכיחכיבבקרכחסיגחיניורזסיכככיכס Cכ'כסןנסכובריחגחיניסכחיח Cכקסחין

ממו:;יחיס Cנתניאס!(יקעככןכןח Cפרסיף " Cפירזיעכ"ני Cממזכחביכחייח Cמכרגחניגן Cע'חמכס tננוכ'ירזמןכביקרננקרניבססנימייסםזר:::י Iיג'יריכיככנקר Cמע Cימןנסכ
ייח Cמ:וריכק' .גי'יכ'סגס'ננ'וחיכ cמי~ניון :Iרחנמקדו:;כייוגןיגכיגענניםייכיריחיס Cנר Cענים C (~חכיכככעוזירזו::כוככזי"כננקריירך:;סיסכריומרבכ,וחרעונחחבניסכססרסריד
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r; וכחרוגותג'ררןחוכ'יגכ//וי'יחr; ח/l ג,רקירךךגח'יוכןגr; גר);גr; טו,ייןז'י •כתוגותיוככג:ותירושחרכנגיסגן .כיין:ומותרכנגגכיסינגור

יrג.ירוס.וכןהבאגכתוג'י:'יחגכווכיסכגוסתריגנגות'יחרסחתנכסגרס'יוחווכקס'ימיוכותגג' 'כfכסנכ'יג//חג,רררין S'יי'יוכחפרסחות ,נ'ינכחג;:ר
 :כתוגותיגוככחסררכרגגסיחו 5יו'ינגגכיסקרמקמוכרוגo:רי'ינגגכיסוכןר!'ל'יסדחע/'בטונחטפיגין..גפיסיפרסחו!'ל ,ננגרכפגגחודי'ידגיסרחגדמ/'ג

נוכריוfכ tiיקכ.גוכו 5יפרו jיקכיותירושכוכןובמ Pגפיסיבכהמ tiחדמו~גמיוסוכ'
יגכ"גכיסfכיןס :tו ל'!יAפככפיכ:יורי'יfכוחתניאחואחמראכותירוש ]ב/'עעוכרףשםוס~רי tiמוכ~מס'כיוהרכ~ונוכי'יוי~י~
וכתירוסיג-..מ:דבר:רייןמגמגמכריסמתיקהמיניבכלאסורהתירושמ!הנודריסיוסוכJכ'פרסמוiיב'רמכ tiיוכחג'י

tווכרו'יגי .ווג'לסנגותכתתק"סרגגפגויוןסנגותתתק/סfרק""fגןי'ייופגכיס ו
'יייוחיןוכנגוגסבייןיקניךיס S'יוכרפ'ט)זכריח(והכתיבהואחמראאוו jבייומותרחרוכותנכfכ'י{כ'גכ//וגכו'יוגכונכוגסכגג
fכג'גפג ג'/כI וייןוהכתיב'ינגגכיס:מגמ;נירוז:;גקרמהתירושמוהבאדברבתולותינוב.בותירושב'פרסמותנגרגז:;ובכהוכןח
fכיגזגיבג.ככיסומגיג!'ל •כביק!" :tוrויר\יקביךותירושכ)מש',(והכתיבבתולותינובבגוכגיןוכfכוהוכס'יומר~רכ~fכרובוiיגrכ'

וחין •ס jמככיון cכrכtכיחלך :גרrו j)וכוחא]יפרוצויקביךהתירושמזחכאדבריפרוצומ"ק"~כדי'יח j)עוכסגגכ tiפרסחומ
t:i עיוסווכ~וכסti ורrכוfכגקרוהררגןקריאמאילביקחותירושויי!זנותו)(חישעכתיבגחןעךרפסfכrוכומר'ייומירוס-ייין

רוכ'יייוידינגג .יגג'ישובניא :כיין]ל;:רהירוסוכן'יכחי:רבר Hננגיו..ח//סוכרכרי
גסוןויין •<בכוכסכמופירנגי'rיג'ייחוףייויצחקרביאמרתירושיהקריואמאיייוליהפריךגחחוכחיק//קבכגכיספרס/" .גו'

'יוכד'יגפי .וtר Pכסזנח :ויכנ'יגי'י pת .בוהמתגרהמ)שכלתירושלעולםיללהשמביארנגךוכבכסרדגתיגרקרחנכנופי'י
:כתיבבמגוכ'יככוסנכפקחרמס'י tiגבכוקרינזתירשכתיברמיכהנאארב •רשנעשהגוהגיןומיןבכגניס'יו'ידכמונו'וחירופן

יסוכחייןוקריגןבוכוכ~ון tiכי'/ן ::tכיפוכח. •רשזח tנעיזכחלאראשנעשהזכחתירושפירוסווגוכי~מור~וכןירומ OOוכןר tiוכע
בכפfכגויפiכ\וrכגי .פקיחן :וכח~ tiון t:iכבכגכיסגמוךמירוסךוךfכייךבכ tiכפרגרמ\י

מ'~מוחזכהישנזחומךינ!ישמחכתיברמיברבא יי"\ן..מסופיג •כרכריןנמ!'ל'ואניפקח:דוקמ'יוfכךהירוסגוכיוכרוס//רמגמ·יו..מ
כחתיומגיוגוןוגיחכtרירממגרגנגיגקרחוריחנימחרארבאדאמר'וה'ינומ'זt-מנזוזכהלאג{רכרגיוכוגגךוכתוקסגוחוררסיין

 :כסגיכןפ;:ררנוווך pכגככסתיגרכרין ),(י'יארבדניאלדכתיבעינויאקריסיכה·.פקחיוכ)וגחופריךוח'יחחדס'יייןס/נג/וכתיק'י
 tiגנר.נכהיבוכריןנמiכ'וfכגיוכאי ' Iמכידניאלתיראאל(שם)וכתיבסכתילאוסוךכןפרו..חיסוייןבסר'יייגוי'ימורוכרח

לללל ,.cנמוכותיכוככוכרגהיכגכגכויוסוכ' דכריך:נשמעוחיךאפניחת'~נותוהכיזכך Iאתנחתאשר ] j[דרואשוהיוםוגןגר tiוכחיוכ tiחרוייןגר :tנכ :tוכע tiךוכ
בדבריךבאתיואנימאי •וגו'פרסמלכותושרכדכריךכאתיואני(שם)פורקרfכי~ tiחר'רקמיו 5יפרויקנין tiוהירו

בוויאזניחוישראלביתמזקניאישושבעיסח)יחזקאו(דכתיב[חיינו]יסן 1 "וכסוכנכגרוככוו Sיפרורחסוכין
עולחהקטורת jענועתרבידומקטרתוואישלפניחסעומדיםבתוכםעומדשפוסגיסןגייוכ::ותירוסנכן;:רכמרכרורוכםגי

אלאותיויבאא] Iע/עזכרףוגו']ראשיבציצתויi:כונחיידתבנית[וישלח(שם)וכתיבוכוגתיכופריךתירוססגקרח'יrררס iוכגfו
לליכג.סגרדכרר'ייי"גניקח tiוהירוויין וחמשהכע'~ריםהמזבחובי!םהאוח'כי!היכפתחוהנההפנימיתה'ביתחצרנכן'יכמכנכיוכרכיגfכרזגגfכן tiירזגייוג

יממשמעלשמשמשתחויםקדמהוהמהופניחםקדמהח'חיכלאחוריחםאלאישכמיכ tiכפירוייןסמ iייןך~ייוג ti~הירו
ואחוריהםל IIתמהה'אלאהיכלאלשאחוריהםיודעאיניקדמהופניהםשנארמוכו!'ל tiכי tiכוקרמון tiיגוכיר!'לירוסמכמ

 .וגןסוככימיין :ו!'לירוסייןר'ייי'ו
וכור tiיוקריגןיסוכורכתיבכ :סוררכונפרקגוכפורס'יייןנגכגוכחחריסונו'חכויוגוכיחויגוכי'יפסוקס Iנג/גרח'יויותרגו'י<'יחוףרוכ'יייןנג/ן,פירס//י

וג'וגעוכיסמוהספורףמגידכקוכןנזר'יגגזר'יכקעורtרז Iכנג/;:רזקגיספנגכדוךוכסוסגי'ווכייהי •ונו'וכקער!'לו:ואישסוור]בןפ'ס tiנכופרס .גו'
 jגיfככפסרח~מג'יכיוfכרן 5'יוגמונו'ית 5י 5בויקחגיירוויסכורדנכייהי:רממבגזובזר'יגנזר'יגוכיךוכ"'יונו''ייגגכtכדמחוריסס~חגוכיונכיי!'לי

 :וכר"'י~כמהויי כ/'~וגהיכרבכגיגמכריפfכובי'ויקחכיירוגור tiו'קרfכ 'כf~רגסררןקרמומ OO~כימכfכfכוכfכייךבכגfככfכווכיסרגןכרמו!'לכיס tiכירווכככגכמ

חרי'/ףיעקבעידו
::יומוח'רו!:ו~ד :t'יגגונר ::r~מחרכקרfודייופריודסכינרמסוגו.' Cדמייוגזוחיי!כתיב~פי Cר:י :t(פנוסמחכרכג~ Cוחייו!:: ס~~'ככימטרימסיי! C 'פ~ .(עו(ס כ«'ו:מכיfוייו

כמינ 1וכמ i "כקרמני::ו(וו,ממר ::rח'רוכקרחקודסס Iדגפי ICכמכ 1:11ובכזיי Cתוס rCכמ! י:: Cכככ C"!חיר '''ע Cוכמ Iכפסוקייכ Iומס Iככרעדכו::י Iס :Iמונבכד:<כיחו'!גורס !"::
I '<:;;מ oדמ,~מקרמסדר iומ, Cתירווממ"כ~ס :r מ'!"ו, C ' 9 'נ;:<ריבכ"! .פקממוכ' Cבכ "' C.פירפיקמי!ורימכיממרמרנמזממרוהיינן : Cר ' I מירוI: "ומר <:; 1 ' • 1וfדהחמ:rדרח)"! 

כוח Iמ jמוחחס cונ'כ Cורעוכמ pסנ::יומונוכ jסייד jמכמ 9ס(ימוסומ :Iוכח Iס Cס II 'מנימ cדכריסונ,ימוממ"כמקרfו Cררדמחמכ::יiירמ lוככודכי::יוד'דסויס Cדקוכ"כ Iע'ככון
מככסיורן:;:ו :tנעכ'וממ(ס I ':<זוכחומניfוורבכיסוכנייסו::יורגחנfוסמנרר,וונוסיfוומחוריסס :!מ :tוקדמסמחו'ס cמ:והמהרנס Cונעגיוfוקמ Dפ!:חכויקי",רעיז .r,ע~ונ
 t 'מר~ C ~ D '~גחור::י . !' I1פי '( I1דר'חמרא : Cמירווממ"כ 1 "סזגיר C(יח~ממ Cו:ירונכדו~מוכדעפגרמכדי~חממרו c Cמכוכדור Cמ C ~::ין:;מחוד Cדי(מ{מימרחמיוגו.'

מפקחממרחממרמד jככו:ווחמ!:מחוזכ;:ןfוומר::יוחדרגח jדכיופק!'חו,' Cעtכקמי! ''' Cר
 Cכמו ח,.ר:!יוו Cמ:יכוfומר:יר Iוחכדרו:;:יקודסמfוררנח fCו Sכומקמ Dגו Cככוסיי!כפוע~(ססו :: 1דנר Cחמרו:;רכח Cפיר~גוכחוממר cדכריו:וסכירכfודחמרס"נו~::יכיח Cחידמ::י

פ~מחכוי :tעחמר eדנריו Cפיך י::ז~(נדו::יממדו(ממפקחיסיחד(יכס :C fדדוק jפקמ'וריחכ'חמרמfוומר י::י<: Cמסוסמר~גחור::מפקמו C 'D ~מחו cמגס ICדחמרועיי~ .:ועיו
C 'סD מ::ירc דחמר ,,"י::ונוחירפC ח(חמחמרחו:יוכוחר::חי(וג~וונררנמסt: ::ו<: ~כיfי:ז:!ועי"~ .מחד;נר ו e ומרf!כז::ימכחc נ:ככ~ג~סמחו" C וריחכימחרחרנחD !קחי
C ו::ירימגנס::יייוימד!:!:כיכס~ורכרחפ!:ר:ייסfעכחנ~מפקח:ווC יוc ונפקמ חוי:::!~נדו 1 "י::ע(כח! ,,~ג~סS ייכC ונ::יc ו:;כיסספ~כסדכסחי!פק~יווריח('חמרחז::סרנמחמר

יוסףעץ

ומrכ'/ג .:דכIוrכ ד:~~' j)ומניגימוף) ,,"ד::ו jמ:ד"גמסךזגותו!כ'רוסו 1 "מגתמ~נזמו::דוחרוס Iות .נ'סו~וסגנמר~מrכרכקרמיין;:רמ .גו/ j " ד::י~קרואמאיסו
 • tרמנעשהנרי'/ף: Iועיית'רופוממ'ן,ייןפ::וזגירכ'חמו::דסחממככס'ורסגעפ::דכקרמכ'םו~וו~חמרת'רוסכקרממקודסז::דו~פ' .כחכס~~מועד"וסחוסס

מסמע r/'tונ . i:!מוכ~ננממ i:! 'וייוו Iכס'/ .יסמrרכתיב :כמגמ::ו~נוסמפקrכפמכימ 1 "~דרס::דדמתזגר .rמ ר:;ז~ .~כיקrכוייןתירופכזוח~גחוכ {//ד::ומיג 1 "
ג~ומרזכה. :מrכ::ד p jו P ~'פממוקר'כן .~נוrרגמחוכוט~ממ::דו pמ pומס P~סווכזותמוגמחת::ד pסג//מ~עו~סנחכותופורע .::דכימוףרונ ן"ד:: , Iע' P~עו~ס ד::~~'

 :~נמתמפקמ pמפמrרומדחי'וrכרמ~פחוחנעגמו רד::זד::~וידעזג::דחס ~//ד:: Pקס::ד Pמ::דג l/כז::דנדרוס(ומז'ורזורעיסטוניסו::דורכתנח::דדר~מויסח iח
 p 'חד::סמוך::ווחזוכתסמ~ת .מתורזז::דדרס~פיחנ~ .~כיקrכ Pותירו jו"זוכת~גתוכ



עזדףיומאשטיניפרקהכפור~םיום ש"א kמרי IIשר

סרגסנונוןגרכמיככרגימגנכיגמגגיסרמג tiמונכתררג'.סוסמסרםיכאלסרrוסי I:פולנרגימ,כפסרנכרימ,.סרמסגריס:לכוש,יככסרר .S1Iי tiנכומט
נכיrוורגמגנכrוומגסססיס :Cכיוג.סכנכספ'גנכפורסרג'סגסטגעוגיסריומ';ו cריק' 5נכסייוג .עגרמלאג;כ: .עכרמגמאי :מורסגנכר~וזכ •רגורמ
 ti'ימגכגנכנכרג::רנכגמרוסר)גגפרס'''ננרימגי"'מ •רנו'יכ-..ריס:לכושע"ס] :גיiג.'י 5ריזכרנכrורכויקכ"ס i:1יסוגמוגיסרגרממ'יומרוrכסגונכרמותך

גנכפררסיסרמ,וכמ Iכנכיפ..ווסfוינסרוכהי!רגגככt"וע"פכפרק tiגככפוומ~fו"ומרממכיס'יגריככניכומ'ינrוכיסגיטכממ'י OO:ר :C •כדפקדוך
'יכרוגנכוNוקנכו 5נגגכקחסכמוככןטס :כנכקונכו •נחריקית :כןכממסכ\יורג
כמוכןרמככככמנסחכיסטכרכ 5סיכריעצמםאתמפריעיםמ)חיושמלמדחןחיכלאל : ; 6כרכ'נןמנכרנגריfכ; .ככנריעודמ

יג.רו;יפ..ורגכוכזכמ .1Iי tiסמגי Iרגגס:רייוימיכאללמיכאלהקכ"הל Iמטהכלפיוזכתריזיןפורט"יסקוריןככו; •נכ'יינ tiרככופרוותא
רג"קכרפ"ק :Cגנכ"!כ'יורעוכמסכג(לל;יפפרסיכגסון <iנכגרגרכר .מסככ'יינ

ככגג'י סלtitסיt'ויג.rו(יסןכגגר Sג;מרמיגרטוביםדייםרב'זt"עפ!ניואמראומתךרסחה :כר"סריכו ooכר <iמרנגירככנכגסססומ
ככיו Iכככרוכ"סנוןגסמי,רסיסוכfו'יגכהטוביםואתואתםשורףהריליהארמשבהםככסגינכיגגסשואנרגנגתמ:ף Pככרנא.

fכנכר j!וקמנכרכיסנכנגגיקיכסונו'כחסףחבדיםלבויזtחאישאלויאר ),(שסמירשבהםגונגיסובכנרי'ינרכיסגכוסגכרנכו •ובון
וfכככיסיס 5תבכנככחנכומסג;סכ '1יוס j!לכרובתתחאללגלגלבינותאלבאויארמתנכקומכתיומתחגככיסנכסוריסנירסויכ...מ

 כtiמ 5ריגמוכר tiרפגיןכריר tiגוכר"רמירלילויליילסיכסכככררומכסימיסןסfכףמונגחן
יגו'סייגורס jP ,כמנכט c:llrוונו'יוי 5געוןרוקםרכוכנות- Iאשנחחפנךאוזכגינכיס :cמונככיומסממנכיגי'י!.סרמגגסגנכגי

גגיס 'rtכסייוככסrככיסכוכ P5סכחגמגמהכרובשםו>ישלח([מיד] C(וכתי,כלעיניויבאהעירימfוחריס
נרפימסוכטיר Iו'יכסס Iסגמרס iPגכמסלבושחפניאלוית!וישאהרכוביםבינותא'זtרהאשאללכרוביםמבינותידואת

רקנסכגכו וf;טככו 5סכונכ~יונו:ומסאלמלאחםיראאר"ש[ביזנא] )(כהנאבר[חנא](חמא)רבאמרויצאוי,ףהכדים
יכורמכסיןפס'[ומחייתומגכיס:יס 5נכשלמשונאיחםנשתיירא Iגבריאלשללידואמיכאלשלמידיגחליםנצטננילא

יפ..וגככיסנפ'ס Iנסינכורגגס Pגו/.וגחגכוללל
 :Cגוכפורגפ';סרג'.גרמ::ינככרמאי :]ס"עכמתניוהקפתאשר:ריס Iהבושחאישוחנהט)(שסוכתיביטופשרידישרא

נכגיונכומריסii:tחככיסכמ Sגו'כקרמשעהבאיתהיוחנןר'(א~מר )* •צויתניאשרבככלעשיתילארמדברמישב
סככמגיסגויכ l /לmtרומסממגונכינכיגרלאאיליהאטןו )דנוראגפולסי jשתיומחיוההפרגודג)מאורילגבריאלאפקוה
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אותורהשלמדולאביולואויתורהשלמדלפלונילואויעליואומרותהבריותכםנכ~ירכמווכrכוג~נו:;נכ~ו:;נמגסנוכרוסיfוס :I~מי(!ו)וסכו

~ r;i מג:ג~;t ~~:: ·;~~~[ראו]תורהשלמדפלוניתורהלמדושלאאדםבניאשריתורהשלמדולרכולו ~:~~ו~ו~~~~ ר\~~וגכ~;~כןכו
באכ'1ורלו)(יחזקאלאורמהכתובעליודרכיומקולקליםכמהיו tttסכועריםמ)מעכמהכנככרוגססמויורגומכיוגכגנסבככיויכמונימ ם:;כמ

) t: ייסP ' כינחt כוסrיכםמ~:ומארצוסגמהורסמוS יצאוומארצואלההןעםלהם .וג'מו: 
לללמממוסנסיזוע.וו'י iממו םעורפואהשמביאהתשוכההגדוחנינאאכרמחארביאטרשםער~וגיו 5ירכוככוסיירכי Iפרם'עיין(ססכמו sגמ

חמא.רביוגו'(ארפא)שוככיםכניםשוכו )גירסיה( )***שנאמרגכ::רינסנסנחרכויטגוגמי I 'ס)כרזממג:;וימגמ!ו :qfסמגוזדו!ו
מ Iנע/י Iפרם'קמג Iיהונסרפמ"כסםגנומסמענינסרעיוני:יס

ותניבאתםשוכביםדמעיקראשובביםכניםשוכו(וטס)כתיברמיחנינאבכרומrכעמומrכגניוג<י< 5נ~יוגגסי~ס<מ ~~;וtו~~;וג ~~;~
יהרדהרב(אמר) •מיראהכאומאהבהכאזקשיאלא •משובותיכםארפא(וטס)יופמ~סנכגימסוכ~ ti "ניולה :ו Sמררזועכ(מסעיכומיופ

רב .גגמ'עיו )** • C 'עמזור!וירסמגגמ,מממנפסיונרנ cסרמ'גייסמ'י'ג )*עריסרfככסוגסגrכיכמיגי~רכבכיכ •וכ'כקרממסכנמרזגנס  •כמסרס"fוכו"סברבהאיהבםכשיבתםארפאיז)(כוסעשבאסרס" Cסגיי )***ככסוכrכסמרפמקמירגכני~מע tiוכו'ווכ '~ננידיכמ Cו:מו

קנכ6ריס-נגהוןכfכגוורפממנמגבכונסיפומסנכו:;מגכגחרימ-סמסוסומיגוורפמוסגרגiכיגןכפיניס t:iרמפורחrוריכמקרמנכיימיגמרממחיק Iוק/וגו'
חגחקמנכררפוחסככמסגמוגוורפחרוו:;כגייסכויםיגס iJנכסוכומרפמר~ייכויס-גיסגהוןכמיסרפומ~מגמכעוגסרפומ~נכסמגככמ~rכסכ Iס'

ככםוכמוrכ 5ככקרערייןככסככבכרקחככרמסונמסיג.חמכנונו'ורפמוםנקמככרדסכיrו~ריפוח~ככניג~ככככסממפורסו~גירפומ~נכו:;וו::רסגיהסםגיכס
ף Iחרי/יעקבעירן

מוסנכע(סtווfומר!כממרגמינ (' Iמי tוזרמסונו!ויגסמי!כחינניס tכניס!:וכומיג!וינ . 'כעוכסל!כיfוסננכימ'י tוכס :tמגיולח : Cע' i!ופינ'ס(וכ!ו tג::ורמ'גיfויממ(פסמח
מירמסוגס :tמ'י tועס t!ונככחע(עגרומסייירמס כ:! Cגיסייוכעכיומו tמ Sסמקכמר!כמ :tוכ\lו C!ומtונייסורין tסעכוע(יונמ tקוזסכ :tמסרוקח!ויממכמ t(מימיזמ!ו'"יכ

מגכסגפיסבמרעכיגסיגרפס Iסכיוסגינמי Cויגפריוס'גינמ tעזמגפרוכfו!ווכססומ qמכעוכסרפומססמכיfוקממר(וס!ו=וכמומסני{ממכסנגרמסנfוכבויר!וומעכיוגנטכ
כגכססכככגגירמסס'גי Cוrכנפמכגדסיינוס'כפניסימסוגס cסמחסמכ,מעממיגסגמוגסכמי cממגסנתכומסנהמררגכרכמימירמ!ו'ועייכ .tויסוריןעכ,ומ'ינגרחס

מטמחיגסrכג(כמע'ססג!וכ!ו'גrכויממרמו .יו'י"גגפרמ '(כגו(rכגכמעיסו rמגכוגזרוסכמוכס!ויפמו!ומיגכמעין!כככ"סtורפומסבסגמוכס,מי cממז!:סמגסו:כימגויון
כמנו!ומכ,י Dמגיוס"סמין 'וtמגפניססימ Cסנפנגר!וס :t!ווסגרי!ווקי Dכמסיכפניסמנימסקממר'סכיזוrכמריגזמוקימיימסוכס tייס Cעו :tגיוןfוינוגיבtונסע"פסטכע

ו!וו!:נככיוס"מעיסומומ(פביוככימו{חעזייןגיסיכפכיעזייןסס C'י C!ועכfולפומס
עוזריג'י Sמ,נסממסנ'יכוס cכמfוככעכיויסוריןסיגיייוערגייוסערמוכ'יכומיייימסיכ'י ;tמועססריכומימו!וגרי!וומעכעכיfוסגוןמירמסתסוכסכומוסעניןזגכ

ממסנכמגככמיקוגריגעכווכמ Cגיגווסווכ Cומג jניסור'ככקומממסריו Sמירמסינס :tנמ :tכפימסמנ'יינס :tמסימ Cחכסיךסיעירמכ C 'ינס :tגכגימוס Sס rוכ .כגכוס
וtוג~סנמי!כfומוסגנעכססוחייfו'יממממונ'י :tכמוכומיגס :tמזחיפמכקרחמוקיענמומממיני t iגיונזקיקיס .וגוירפוחסמנימס cכוס cמ:גיולהכגנוסנריןfוינו
ו;מ'יוכניס Cכניסוכו Cםננכfנרגוכמגכסמעfומ jעוקסימ tמסנסכ :tונס cמגזוכסויממרכגמריסמ\כמ!:עוקיממסכספכונס Cסממעכמכוזיע(מכמסונמס cממיפfבגמיגנמי
רקםנענכמ:רכססימוכס :tlס Cכיו!ור:רגיוכסרכומממעינן cכ'ונס Cסמנוזככfוסמועינןימ!ומגויון!:נמרפחמוסגנעכסומסרי Gבזוכסג"גסמינסירמסמחמ!וסימ Cונס Cנתזנר

נומס cממיפמסיקיזיכמfוכעוכסרפוחסנוגרסיגןנפסוקוו:סכמיסרפומס!::מני}ר,ומרגוי:ריס(עוגסיפומסמכיממסוועייג .ו!:טו!ונערו!וע'ינע::סגfו,כוכנמריסמטמ
t כיסכfר'וע::ומוטJ וריניfכניססוכומ"ךימימנינC ממרפממ"זעסוככיסi: וגיוכו!ויכסtוסכסגמן!וייווכf"וערייומכ(מירחס'גמןfומי(מירמיחיגtוfוזגחיכקיfמ!:ונמסמיפ

סגוימ וf,כמסונכיקממסכ'יסי!וסונמס C!ונס Cמ!:מעמוסכסזג!וינוכיון .נרנסמוסכסונ!ום tממרפמסגfוגמיכרסמ"fוסכסוכס Cנחמייריוככסויסחכניס!:ונופסוקעס

ירסף tע'
חפו(מ~ע(כ(ומר .ובון '~מחימ~נחוח 5מ(קייסמרמומח~מרס ~rג'נמ~ככ« ~(rכסינ(מומחרממרכ(עסו~ימחסינ~כופרחיגיוזחסינ(מנכtב~ע(

כמנר~ם~נריוחע(מ~נ~ו .~חסנו~נומח .סימכיסמ~ורמח ~נ~מ~וח 5מ '~מחיאהבת :~חtננו~מןמוז~סגן ( IIIונירוס~מי~ומ 1 " .,פר~ח~וקי
ס)ווסנ i:!כפ tiנמ~ .נfוו~ני~fוו~נמסימגימrור~ומ ~ Iגם(ומריס Sרו .וגןענ.fוסנסו '~מזכוfוסנזכנספרי tilI(מ.כמסךירךע(מחמ~נס I/tiסי~fוfו~~יך

ו~ג'י •סספרירנרי Cפירו ו~, .מו~רנס~יfוכמומוtכו'ינריוזכי)וסנו ti •ס rSופנ~ורfוtכ~ומ~כ)ו~ניס 1נ' ~נ~ח~פעו~חסגכיקרוס tiמייייגחס .וגן'ינריוזכ
~fמכמ ~נ~וfוו~נ .ספוגכ~ ~וf~מfו~נ ~וfונמנסימגיס~כS וזכחממרכ)ו'~ו .ריסf,גכS ~ יגכו~S ~ ודנרינפייfס'מזכוח'ינח .ס~פגירכרנרייזכ)ו~זכגti י'יח
סכממורח~:וממוחח Iגמוחנמורחסיזככ~בי~יירכוגי.ירוע(מזכמ~כס IIסויכםק~ו.מי(סייחנק~וק. Iכוער Sמכ('~סו 5ו'~ו.ייסק~ו~fו~ונfוחיfוכי(ס~fוו~נ

 .סגוגרסמפייי'י 5מג .חורסס(מרפגכוימסרי~נריוחיממרי Iמ .הור~ריו 5סומ~כמ::ונמסר .מ(רנכ~ומיסמרסמככיכועימיסככמ~ניסיממר 111 ,
 :~יס)(מיי ו{(~נמייח~מחכ~ג~מרסס(רומ,יע(ירי ,/ן~סמחמ~נ ~ Iונמכ I::וסמכ ::t 'ספגמוחנחג(יחספ(סח IIספ''ז(מ .ורו Dממסיככגמ~נורמ(

]fמרר,ישיא ]ו
.בפרקשיהאדה'
ממקינ(שננחשיר

ר"השם ]נ[בכ'מ):
מקרששיהאבפ'ר
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יידב! Iוגמ' ]מ[
 h(גגמ/מ'מ '\כאםו
מחר'כמגכוס)וח rכ"
הרי"ף ]נ[ : ) Cע"

בדח~אג"לח'ד"ח
 cצריjכ' cרגרלל,
 :נ) IIע~ר(נרכומ

בלוםאוצרלטמדר,'זt"אר:ורפ~מא i "שמיניפרקהכפוריםיום רש'~

רפומ~מ Iמכמטוכותדמrכגמר .rקמממסרמרפממגמכסגrכגמובכר"זבכגיוכי:וכתיבככיסקרוייסמסוג'י Iגבכגמנממ •כגיססודננתיב :רfכפ~)
וגירסמופרס'''בכ"זוגו'.גבכנמי::יג'יוגמיכוגוןס Iככסוכו:כתיבגבכוכסנכיסקרויין •ומירמ::יממ'יכ'י:כאןמקרובככריס כfמ"' •כגס Iכבככמכמגי

בכ"פמפירסקרמירכ::ייורימימיס.פריסגיר:וסגנכקייסכורמ::ירrכוקפ::יומ •בככריס Jקרוייסור'ן Iככiריירסו tiבכרסכוסכמן' Iסור I '''כבכאן(סוככ'ס):
ור"יכחסוכ::ימכמככמכיןיטרמכמין::יזכסקמנכר fJךר"rככקגפרקוכ"טגגסגנככזכימגגיגיגוזכיגמכיגסומסוג::יכמיסוגוגזכיגךכריסומיזכ

גנככןכי י::..<יכמנכרגגרויג..חוקמנכרנפינזכטוג::יכחrכרחכיגסוסfנוג::י[גזכיג]
נססנכיך Dנכ י::"ג tiוק-ךמכמוכו'גגסשובביסבניסשונוג)יה t(ירבכתיברמיאמי)(רבסמסוכו:קורסגכרכבככמיגימגגיוגמיכ
רקמיוג Iו::יגמוטכרן Iכמrכזגי""ן Jמגבעלתיאבכיכי ) c(זעיבוכמשובותיכסארפאמירמ:י],קממר[fכוממ::ינ::י(ומירמi:י)כאן

כגיססוכו I/fגררקרfכירומיrכ I'מםגסכוiכר::י.מבכס::יכגס:לאכבככמימגגיגי
~fאתכ[ולקחתינכם כI כגסכבככמיוכ::י::יכוימ 5רכמסוכ::יסוגכיסושביסמעיראחדם

מכוכססנכבכנכיך ;;tג::ירrכ'יזככהסוכ::י :יסוריזידיעלכאזמירז~ה][או(ומיראה)מאהבהכאזקשיאלאסט,שפחה]
בכ'שזוכקכפרקטסגחכגוגו::י"גכ::ינכושוכחיו) ~'ש\ך(שנא'הסנכורכסאערשמגעתתשובחגדולחלויר'אמרשםעח

 ס:~;וט,ס I~גטוגו ח~י:: ק"י::וס::יזכחומיככללערולאעדר .rא~יוחנו(רבי ]מ(ונו'אלהיךה'ערישראל .
,וגכגבככןגרמנכרססוכגרמבכיקרמלאאתחושל"'שגדי , ] 11 [ )יחיונחזרביארמ
וfכרפמממ::יכ::יוגימ 5רמסוכ::יכבכוס'י •רחיובהת Iווחבזראמרבעפודףוהאיכ-'

וכירfכממסוכ::יכבכוס::יםסrגfכוכסוכומיגסמאתווהלכהאשתו.ת itאישישלחהז[לאמר]ג)(ירמיחשבא'שברתרהתשעה
כבכוס::ימסוג::יכגוסגוןכבכגiרי י::.(רובככוס •בצבור)והאביחידהא'ק'זtיא(לאהןנאםאליושובעדונו'ארחלאישוהיתה

גרור::יקרוטניס..סנכגכנכיךגו Iוכיסוריזך::י'הנאולה]אתנאולה~[שרמרבתתשובד~שמביאהגרולה[יונחז]הגלילי)אא"ר(יוסי
גסמעדכ"ועג:ירז rווכמגוכ::יזוכנוi:יוחמשוםגואללציו!ובאייט[ביעiכב]פשעולשבינואללציו!ובאנtם)('שיעהשנארמ

בככיגוךכפיגזךרסו •גוו'טכחמר::יגגוךל'לל Iל
ון tiכמככ 'י::מגיסרמגסוכ::יכיגמככ f/ י::שנארמסעוהגאוף,שמקרבתשובהגרולהיובתז(א"ר •ביעקבפשעשביו
) w םu ( כמםוכ::יווכי~וכוכסרק-ירוכבכגוכור::יבכר :להגלות)וצדקתי,באישועתיקרובהכיצדקהועשומשפטשוטו

כי::יגהיכר~fכגיוןכוכפרסיס 'י::בכראסר
יכו Sרממפוסכו::י tiנפריגרמ::יוג'יע::י tiסימיגךגימכירוכסוכ::יררגיכו י:: tiז.פגיןכ..,ייעיסר"ז iונכבככיומור::י 'י::סטסס Iר::יrכמגווfו ltiנכרך::י"פ'ייכמכ::ייס
כיגיבכעוגיסיס Sווככ'סכגוריסס Iמכמג /:tוי י:i"כיrכנככi:יכפכיו~מךסrכפ;זכIכיבכ tAמכיוכקIכרניווככמגיסךיםךi:י'יכו~מקוס:ומךסגיןנכייס Sמוכךיטנכסכי!

כפגיוגi:יכוךגסמבכיווכניענכוכi:יוכ::י Sנכוגi:י /:tךiכi:ימכמנכייס Sממגמוךמיוגוחיגוךגחסונ::יגמןממי י:r iוככוrו r י::גפי::יומגרוויחנככi:י~פכיויiג.פכi:י
נמוג'נךוכ::יויfו...רי"יג.י '''רממרווכיגג«נכךוכמנכךממריוחכןורגי , ~גמרנרסיכןובכ'''יכקועוככירסזכבכי 5נכfווס i:!מסיובכנכ,מ ~כרוךיזכ'
רבכרו::יייוגסמ Jכרו Jימגרכפגיוכיממ::יבכרמרסג ti::ימסוכ::יכיןנ.כ' 5מוכיסרבכרייןוקמוכרפגיגרר"י tiגפרגרמ::יררגירככפיכוו 5כ י::כfכיוריר'יfכיrר I1י

גfכסfככיוסונכקרfכרמסייסוכ'כ"מסרוrכ::ימסוכ'יגרוכ::יו::יfכר"יופריןaגייס 5::ימוכ::יסגכור::יגסמכ::יוסfכיסומיומווככמגיסגגככ::יוfכוכמ::יגגורגסמ
ר'ן 5ם::יככיrכירגמןג"קומסגיבכי f5כמכווכמגו 5מרר'ים::יימ::י'י tiוגיר I1סרrכ tiס iוכי,גו f5כםמ::יס::יימ::יגמווכו Sכבכfככיוfכמסiרםוכרמסוכבכ 'י::

כג"נכךמסונו' 'וcבכרוסנזככrכור::ירגrכינמקרמגג::י"נפכיניכממ::י jlכו::יכעייז tiו'בכי Sממ sךמ"ס::יגיסגור 5כוגמן::ימסיג::ינ.ג::ייבכבכי Sכממ
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רש"~םרך,ש"א

הרי"ףיעקבעי,ן
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 . I ' ". , ,"וכ!:מעידככמד:יןימ :tמסרוככ" .סiי:ונ::זהמר ':!יכ :tסממגסני Cסממוגס:ורמ::וןעכ

 i 'עו::נמג{וטטככמ::וג' .ו fJקענטכ{גככממטורמ::וונזוו fJכעטוזונםונונ::ז Cומממנכנ'רסfוזס::כ::נכנוכמגני' eררוכבכמיסנינ::זנספרמנכ Yפכחמתננככיר::ז
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סרר.ש"אפןפורףיומאשמיניק. Iפרהכפוריםיום ייסר
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גו',וככ'iכרסמעסר'ןמתסמילפני :כ" Pועבירותמכפריוח"כ!קוםלאדםשבי!עבירותםוגימגי rמריםrכעמרגיון ,וסגמכדרב
עגיוו"סר"'ימינקרמ"ופרסזסמ,ואתעדשירצהמכפריה"כארםלחבירואיזשביזכפימסוגסכבכסומנירוייספיק'ןמ,ו
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יהתבינווזכהבטעסיסשהסחכרריב"זעניווזהו •כהסרן.מוזותהמושכיוחתשכיליממנובמעהשתצל,חל IIר •תשכייואזררכיןאתתצר,חאזכיכוהכתוב
רוגשבהככחמיהמצוחבפירושיית.עסקוישואוחכמיוויראורכאואכיימרככהמעשההםהםהחירהבמצותרן,מיזיםשוהבריםרוכ.רכבהעביויזהוכרם.

הרופאעסוות'השיקרהבמוכזההמצוהומפרשיהש'ן,קםישראווקהווקרה •כיצדועשייתןענייבוםדרייכארהשחריואוnירוכ.רנ.איסיהמאוראיס
ונמנוויאכ'ירועומשקרירועיסרביםמסמניןהמורכבהוכיוניבמרקתתאיאכריאיהיותיכוישאיבוהותיהבחי"וסכיריירעהאומןהרופאורן.וקחהאומן
סאינואעייפוהחו'הבוהמורכבותהסובניןככתפוע'תוהמרקחתינראכילתובטעםאלאהטמיםכתערוכותמרגישו'איורעואינואוכיורח.ו'הירועיםכזמנים
מוקבנןמחלהרוכ.סירההמרקתחכרקחויורעלורופאבעוטהובחמלתוהנפשות ,,'חכומכירוסיורעהוס'''הואהאומןורר.ופאיורעב'אהתועלתיג IIממרגיש
ה'באיכיעדה'וגו'כקו'תשמעשמועאםאומרשהתכובוהרארכ.ר'אןתעלנתמנההמצותעש"תהואההואהמרקתחוכעשותנוהנפשותוחי"רג.וףחל"

כקיוסכיחהורעהיזהמצורףםאביירביוווצאנךובקרךוגו'ומיקושיורהבעתוארצכססוטונתתיכאסרויבררג.מולררךעייארווכאןה'אניואסרוריוכאן
יחאןריעצמוזוו:כיצהסשהיעצטומחיצהבוחלפיכחםוכירר.ן,כבהכנתינתאףוירגישיתכונןה.ס.חננויטינהסהטיכמצררrו.ועיתנשיגועשייםתהמצוח
מהרקתחחכונתיפסירעוי"חוזמואופ'~וותויויבהושאסשיעורוכאיזהיגרעוואיהוםיףשואהרמקתחיעשהכיצרוהורותכאוורבאדאבייוהויותועצמוםחיצה

הפעווהתיקוניכיאוררקבאואורבאראבייובהויוחיגרעאיזסויוסיףפוישמרמזומניסעתיםכותיוכןתגרעיואותסיףואיתברןצוהרrו.ורהבמצותיכן
ורע •חרשיגוזכהכמורגבא.ףלרrו.כונןרעתוונתןבאמתהמצותעוסהוריב"זכתוכןוסורככותרר.מוזותהמצותטעסייבארויאהמרקחתרקחפעוייכתיקוני

אמרוהוסמיםעיהורךתבהאשרוגו'כיתזכרבואנווסמהפיו ]ג[חז"ישאמרוור~איתברךחכמתוחייבהבןכיהעשיהב'תיהעבורהתזע'םיאכי Iהמעייאתה
כ'וםחגבובלאכתורהכתוכחוכהקבייהלרם.אמרהוטמיםעלרן.רךנתהאזrרינותנההתורהאתלהםיתתתזכרנוכיאנווסמהה Iהקב'יפניהשרתמלאבי
אונונותכניאתימרתאייל Iאהוסאצלחזריזמןאומנותכניאתלמוךא!ייהאומןאצ'והו'יכואצבעקטועכןיווסהיהיאישמשלביניכם 11 'וגניכהרציהח

 .שחיטההיכוחיימוראלוכאמתרrו.ורהלהס.תנתןרrו.אןןהזההנפראבמשלהטתכלאצבעותה'כיצריכההזווחאומנותאצבעקטועשבנךמפנייאואייל
לאויכותב Mורן.ואתוישיגויאהסייששאףבהסוהנרכביםהרמיזיסהמופ'איסירבריםרק '''שחתיעבאשרהרבריםאכי'תומביעתהמצהואכירתוטריפות

ויבאייאביפביתאוראוחתובולאכבורןאתבארר.אבישבקשמהע'רמשה ' 1'1 '.השיבוהואלמראכיסרמזורrו.ייסהחייםבראזתמצא Mווערכהבאושירע
יעקבעירן

וע"!וותסיכפיל!ב"בכ"ן . q ל:!(מיד«{יופכולמפוףכל : {'וקג :tיוג!:סיסי"'מי{ומידקדק .וו::רכסג :Iיוו::סיסשכעשה :מממןומכממיויבבכמי{ומם"עז{טסי
כוזממיי(!מיסמסגיגיס 8Pנכ:נעונכ:נויקיסע{ ''''יזעוףועי'{מfוםימןיוסדסנט Cכבכ{גןיגס Cנ'מ It:jיגעמידס"ומעומזסי\יfו Pי'גמגינסדמיממבכ(דיךכס :1Iויו!:ג

שו~תוסופת

מס 1מב'וסיסממנכ~בסרססמביט ,וf"בןיוורגורביססיסגחבסחורס
ורמורטי)סיים"fכרנסס /I(בט'יבט~מ'יוחי'מס iכו .מ~מטס?,בכגועיוטרfכס

 •געטצייגעח)ז'רגםכתיח

מסיוועוסוfכ ) q5oSמ(פיייז 5מםיר 5 •כוסקמסיוועוסיfוועק) 5(ם,וכיסק
ומעמדומ 5ונכגוקורו Qו pמווברונרגגסורטסביוטט~מסמטוססיfוו(ו 5מ

j 
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נטרףוכה ~שניפרקהישז
 '''עמר'סמגנס lנfכמ\ס ti::ינס Iר~נכטמןרנסס Iמ tiכרמ Iר Iטfכמון Iקככחס::י tiגגו •ו tiכור:וחושיכםננע"זניכןכרנ"fכ •פכrכוחכיח :מיס] tiכ

fכנfכענרנ tiנו flכ:רין Iקרגג.כרפו tiכר::י"נגורנזיקככ::יכfכ::י::ימרסורטfכקננ::יכן Iנכגכ •::יס lכנכוכtוס liמנימ tiספני :גוגכממיר::ימינ::י~יר~
ו::יימ •ירג'ב"וגמגו iמגi:י"וגי'גוקi:יםi:יrנמi:יבוינ! :יריווקרנוטגס Iגכוכעינרןמםחרימר Iכרחינטרחכ Iככ~יסכעוכס::ינחיסושרטובח

גריוס'ככi:יככפגיכע"סגנרחמרסמר"מ[fו]כפרקםמככרככו Sכבכi:יככםכוכוככרכרמנכיסרמככi:יסיסכפיגןמסכסיוrכרכ(קוrככין Iרגםi:יסככפני
םכנi:יורסגםרככככןסמככונכסרi:י Pםיגכםשל :כםכיכוכחכח י:J'r iכייןכfנכfנ

 iP:יגב'ומח"גסעורi:יויrכ.קיןפגעריובשיסושך]:אפשיאילוואמפניועלק~חוורבו:ירציעהחיכוקו!רמג", .כסרפ
פנסוכו;וגו'נגעסוממריגו'ן Iחיוח';כלרע Iס~מלומהחשהחבזמזרבנזתנויוחככ::יןז::י Iח .ריחבסי :;::יגימ •כייי
 ]נניי::י"גפ'גרנכfורי'יוכ'כםrנוינס tiוש Iלללללל •כככזוחלוקח :ככר,מכ Iר::ינומרזנ
טח\ןכמןיfויגכוימ::י tiמןרימ::ירנ Iמשעשהודסשרבךמ •מה"משוכוםהעוכאסצע :גמזרח::יחככ::י tiגגנקר
טכבכיוםחיכןגסוככיוככג)גווחוגכרוחi:יהמלךכעס?פניהםפנסההונ~עבדיולכלסעודהכרחטגםבכוככרמi:ייוסגחגומ •ו:יעיק

 .וס'גוקיןסi:ימfכורוrכככן r:ככלוס'והושיבםמפנ~הםפנס ~~לעבדווארמעליהםיס rבכפכ י:S iמכו·בכסוי:לשקמרסגכ
וסגכיסירחi:יייכורכיסככסווממורוrכשמאורותבזסואורמ~ר Iמרב~תניא •בוחשך·,,םחיריורבככחיצי :כסחור,ומi:יחווi:י

רעסיככןגוקi:יכחככi:יחכגכקמו ו,' Ciגפרמפניישראלשללשונאיהסרעסימולומ~ו :כטקיבכi:י .rכו Pכגכילקה :פניס
םובי;סי :גרגקמן]גוגניסגבכוכרילי •ומו Pכככ'לקה :זויזכ::י .כיציאות
רר Iכט ltiמימיר::י'ירנר"ג .כרו'ככקומלביתשבאלסופרמשבמכותיהםשמרומדיזס::יימוםטי::י::יגרוו .ככמומ::י tiרפרגכרנמ
רו Iכן Iטמנכןמגככמריכמככמירככללר,תשרגילמ~דואג 'ןמבידוורצועההספר:ביציאותוס I י::גגימגכרכוסמומ
באיניםחדישימיוכחסגi:יגקוrכוכוככםניחיןחיןככמורשהחמהבזמורבנויתנו •דואגהואיוםבכלטמיו:ינג,רן .גכחממi:ירrכפרעונמ
מ"נ Iכןנzוחס Pככככורi:יrכורi:יכירס Ci 'יסרמכגןגומרלוקהלבנה •כוכב~םלעוברעסיסולוקה·כקi:יכריס i י:iחיכוףיי"א :גכמ]~יןככ
רנןכס' ('(pסנfוןסגרמונכ~יסגוככריןחינןומסממגi:ייששראלמשוםישראל tJסש~ונאיהם tלרעסימוגכחככככרi:יrכפורעונמערכימmכ Iכגנ
ככרוכןו "כיג(ככככi:ימנריןטומג Iט:כספניכיימר I •גטמטט::יומגוחין Ciגטסמן Iס::יכוס
(מככנ'סרזtוככ'כככז::ינמוכימ tiוכמרר .ווכ'כrימ~ימו"::י·לוקהלחמהוככיסועוכדי';לבנהמוניזו Iמגוסמכטמ,יער1גוו .rפםניוס

ננע Cוסזננ Cכיוככ'סנננגס י:iזי:ti iרrרi:יורחקומרככיכריס י:iנ...ןררעסימזכמערבמזרחי,יושערסימ!במזרחשובכנומסחרימיחחו 5·כי::יומ tiכ-פרנכונמ ~~~ Wל
רכ'ררומvסןוסכנרוגמכרi:ינרוגםרו-חעטוס Iככנרונחלכירעסימודך,מו'עבאמצמערבבי tlליו'טסמעירגזומi:יס Iטגטסגכחםו::י::י

-L. l מ~'עחJ רp כ,נר, 
סמםנחכו~,ןמנוi:י::יקטןטi:יויעקבi:יחככi:יi:יומ Ciבארחבלדםדומים Iשל.פניוכולוהעולםגנוןכערi:יז Iככס;סרi:י •ה'ה 7א :גיוס
מ'~ק(מ I pמ S '(זר'ע Iסגגרוגטיכמן Iסו::יוחככככi:יגקעןללללללליחכi:יגויסררואל :נכטוטגטרונכםחג
יעקנ ;:ןר::ו'סרנ Iונחכעוi:י"זט Iםגעםוגוגi:י Iכניגfוכיוסזהוזהםעובאובר[חיצי]שקםעוכרו 5רו tומט:כע ,גtר· tiגמעגעטימ .חג",י

r. ימיסמווממ:iי//כבכניסתולמוה •לעולםכאיסרעבוחייצרחבכשביל :מחמומגס:iכטוגעמ,טוגבכיI יככיסI גוג::יI עגזכ'מזףסבופ'בכמ,כ
l מנוככלJ ו כ"!וP י'J 

רסכככ'סמ (Iז'ח'כזגיהסחסוממרווכעוi:י"ככעוi:י'/זטונעממהרתפורענותכ'יצאתובאשוההפורענות :::ירנרןכעסטמעחי;מ .רנויסוחנעi:י
 ~ס,;:וזמ' ~~~ומסריווחו/ןכ/בכריגו'מכר::יסמו mכמכשאיולוקהשהיאומהואומהכללךוא~והדבירסחלוףוי//אלעולםלבא

זממר'כן'ייכןסורורומןכ"ונכרגוו'רחכעסגפנמוכוfכיובזמושפטיםאעשהםמצריאלהיוככל )כ'(שוסתשנאמרעמהלומהאלהיה
I ויI ייI 'עכווlf חלשק .טS ' ר''ססס·פרט"יווכ'רעכfכ~' I) יר
ר'מ~עמ'נס Iככרןמחגfכרחוקויו-fכבכ//טגוו'גטח;ורומi:יאמרכה )'ירמיה('~נאמראלמכלמתיראיואיוהקבייהשלרצונובעוישו~ראל Iיש
 ~~ז~'ר~: ר'~ bטגמכוגמi:ימכומi:יגi:יכיrירוורכטקהגויםיותחכ~תזחואלהשמיםומאוותתתלמדואלדגו~סדרךאלה'

ז(מזמף(סרכ'מ 1ייi:ייני'מםופחמן Iכטקוrכfכi:יחrררויפמזכ :יתחו~לירשולאיותחכוכביםעוכידמהמה
 ~~~~;~רכ'~~;כך ,rכנכrוi:יכוםנרחi:יונו'יtג, Iםקס Iככריקi:יסנפסדואינושמתכידאבעללוסהחהמדבירםד'בשבלרבנו'1נתנשםט

עחר ~ l 'כמכ:שאיןנובככ]סימןריקןגםקיומi:יו
ו:נןמממר Iםירסמכחממ Iורחגמ//טמס Ciכס Iככחמינ:יס Ciגפיס Iגגרכגרעכרןרעיככן Pגוקi:יזומi:יחרגעיגיקחיגרפסוגרחi:י::יגמגג"טיידגמ"י Ciגפרייו'·עמi:יגוקסכמר\ס

כרכ :! hז' ,(מסנוקi:יrרi:יככi:יגסכוק::יi:יוfכמi:יחסג Hוערן"פ'גמפורטרוrגיi:יסמנטעימ{ז.נעסםכחגחכi:יוiכיסיי"רנו'ס IרנAמנגכחוחסכמi:ייו '"זוכקמטרובו'מט ...cר
ו:זז:: ~'~;נ~ו ג~;ניוfוכi:יסיטמכגכחג::יומכ::יסכiכ"םכח:יםמיסככמוiכוrכרח Iגנ~מיןקוס Yiטגרגיוכעיטיןטומג Iטוכזןמנכfכר rוע/ינו'ס Iמכרכמ:ייכוגכטכנכfכועמס

~ס(ככח(פןומכווfכמוס Iםעונריזכמוגי::יסי::יס tiגנכעומ tiכעמכמריכמנfככטמס Iר~מנfכ Sסכ~עיטין tiיג.ויסרוומנ ,,"י::ומר\סכ tiו" Sוין tiעון Iמסfכרtג, Iונוגכנומ
ממ (Iטמ'ור~גנ!'ן'ןכעסכממ ti 'מ::יסמ Sכמקכוומסופט'''עיין '"וטממ/ר Iמכבכ;,וק::יחככ::ירכריסר'על : ~'י::כמ::ייח 'י::גןזכמו Iיטומ,ימיןעמסכוקס:ין Iוכמס

 ~~ג I ס~~~ ס~~~ י:iיי:iוגחעקמ:י Sגטככם ,ג,גרורםר\i:ירסייטכוו'נעוi:יוע( .חככi:יגפגיכפיו ]כוננממרומכ"רi:יי:י Ciככסi:יוע"גכוrורi:י ,ג,טנכמירגrרככi:ירומi:י f'ינfכ..גי
(ו::ככמח .קמינכזכ

 :רסג()ב"אחרי
רfלגגנכ {'כ::ונת'ר .אלה'ככב'כל'ויעו Iר."ו Iכקרככי Iכיחרבוושבארסלמטהישראלשאוסויסהשרתלמלאכיומזרח.'איו,לאהארסיואבילאזוולבפ'וושסכא Iויחאהרס

(ורםזחככסזנריסרה Iצראדוב'בפשוהיתהשנאמרהכבודכסאתזvרגנוזותצהדיקיסשנפשוחהוא Iהמצועש"תכןידעתרעךתתור Iע •רזר.כי,תעי'ושגןיאיחורו Iתו Iרפזכי
כממגנזוכ"יהקכייתי,חאיכפתמאיוכה Iצר Iהאמרתשאמווומהאהל,ןת'אתהח"סר Iבצררמ.צוכניטוי ' ...שרכמרכבהאיו Iכטעמיהומהשתר'הא'ה'סיפבירופכוםמ Iיק

מנוfורכ'סמע"וכהויצריוא'את Iהמצאת/ח Iחקבנתויאהצוארמוישוטחריו Iהעמוחט Iשב'ואפ"ת Iרגריתשאר Iהרס Iהחיבוכאכ'יתהפסחמעשותחדי Iכמ'הלרכתח"כ
,::כיממ(fו(נכס , ... וI\ר( (,ו::מי'ס P(מית lצדrכאסהכתובשאומדכעניו Iעצמןמצדבהסחפט/ה Iכ lהrכשא'ןי/ר/ת Iהכר'אתבמצותהמתעסק Iמרכתניציאיבןכמרכבהrכ lס Iע Iמיאכהעישהאוכ'אה'"כי
נכמססכנרבכונכזמ,ל.דתמיד!לחזקןעב'ביסכ'כ,יל,יצרףת Iהנר'כרם.יצרףשרהצאלאיותתןמהנא Iימעיהביש'בהשב I'Iכה Iז'תבררעי,דס.ה Iשצמיישסבכובתן Iנ! Iכתיק

נכככסנבכ'יס!:ננככי{האסיתיותאלאוםתיצרףיומרמצטרפיןמלשוןהנ' Iף Iוצ'רהג'ען Iמו..ד Iיצמיאכ'ןכ'בפירישםשבאכמן I/ה Iמסלמעיההצריקיסשבפשיתכרבר'דס.
 ){וf(בכ{וככזמ (Iו I/י Iזא Iר"'שכ/עכ//ל .בתורההנרמוזתשא Iבגד,יפ''שאובוכפ'םעיו Iשמאןדמ Iשגר,ימ'ררכ'רנכיי.רסרןו
,"\זוחח' cממממעיפעיהש'רהמדיס Iאהשרתמיכאיאיוואדמןב.ואונר Iאהו'א Iבשוא

חו~קכס cוfכר cמיעקבעיונ
I) מופוממ('סס

'Cגיווכקלמ·םז'זוסככחופ'מרנ(וזלכנןונfוכ'סג' I) q ר~גוכיכפסוקq נניוס'I) וq ו'וDרC נלממt ונוומ,ו'מ:"I) כו~סD ' סDC ווונלו(ניעf~, 'סונסג~ג(ס'ימפ'פםסיויחI יrרחוסס(וc 
יייונןfנווכונ '(זכסזנננחז'סככחוסמ,זfווני'כוכמ Iכגורעס'ננו,ו Jככסומננו Jכמוחומ'ככומכועמםוננס(,מסזרנ'סר' ('נ Cונכוו'רסון(:;מונ~בזםן :'ככונרמסר 'ז' ( (1ככ'ס I)D) hכ C qו (I ',מגוס
כ'ממירן:;~נכס!ימ( C 'סfכ 'וX{נכו IIע;וחו Iכמי'וכחורע ' C(בכן Cכ (I (~ס"כממזררמ Iןו ; pוכ 'ו,ומ I)Iחכי'סגךפ'ענס'וחיינ'ן Iככממ(ןס(ר,'ומרס'סממככס'חמסי'גנ .ווכ'וקס;ממס
,cמר~י~מקמ Jנמ :גו' Iןומשמ;:;סנכ'סמ Iמ Iככמ Jמכו I5ר'ו :Iובו :Iר' qס I ''ר ( (Iכככח"סוכן'ס pז' 5 ס{"'ס'ןמס fqווכן :Iמכע'פננסוnרומ ~:ו'ס{<ס(נ

'סכ ,נ oנ{בכ I'זיוסףענף
 l 'מס I IJסי'נמכ

(כfומפרcח ljס{ Cך Iסכ'נכומ '\י'{ככס IIס'ס Jכר'ססכ'כןככר .כו'קס I {כנמסזכר'סז' ('נ tבו'חט
C הקוו(נן{נכס \,י'גמככס '\ר'גי,ר'ו)I) זז' /נז'ס ~ (1ו:ימטנגנ'יסו::זרכ ~''"זנר' ( '1יייס)! 

 o jו« '(מIכרf:cכ
גוככונ/ו(ייום

כליםאוצרמזמדח"ארש""

]fדר.כ )ו.lI א"' 
כפ' •וכוםר'ה
(ח'וסכסךי(יםאר
 :Iשננ] : )מ'ע

ב"ייוה JIכבא'ר
 :פ'נ) iבכ('ינכזר

י~ר'.דםש ]ג[
 בI'רן :Iארבריסר'

 :מ)'גונכסכ'(כ

ייסףיד
 :נ~ט'ככ,'{חזרא
 :ע'fוקטו::כמב
 :פ'כר'מכןו Pנכב

••• 

יוסף jע'

 :עגוו~((טוכספיס 5פ 5וממ::וכ'ס::וסז::ובטורטסםנעט::וומ::וממע~.כטמ'סמטר
(נכךחךק 5וסמורסך/i:ימכ'ג' .גס{ג::וכספךומ,כוסמחך'ןכיחמכעלט

מחומר



כליםאנצר

מהר'שיא )fונ
דבריס 'דעליחד'

 .ליקיומאירית
(פיסיףש'מפ'ע
וגקתנ :1דדיג
שםבנ] :מ)'ע
ונפ'חיעלשחחי,

 ו::כ(נחמחנובח

שםבכ) : )וf'ע
אבל .יקסיפח'ד

יןכ(כמוכומ'לאחו
 :נ)יע

~ 

\יסףיד
חימfווורכעא
יעיונעי'ב :סטרלפ

 :נ'עמי~

<08. 

נאינ\םחדיש\
וכררוספוו Sכמסכי

חי::ומננ::וכקוח 1 "
חכחככ)ןר Cחפ

(רח::ו::וירמנ::ויומ
עומד"מרז ' C (מ{
 cגלמ :!מ:!ס(גוח
יק pומפזכגומו '<סי!

 ' C<מכוכסמסמולניו
כ::ויומ::ויין .~רז
כנכוכיסונרקרכחיח

מ::וננ::וח Sנוקחזfוכו
גוכ::וכ)ןfוכ,גכק::ו
סמנו::וככקומגיורע
 ו::ק(כוכסמ::וfויו
סרמוfונממס Sנע

::ועתיסככ!:מלנזוכ
חלסי qסגוחכמ
נניןכי(וקפסימ

סמיןערfכ::ורזיבנננ
כיגוסנוסמרמו
::ומרזבנכפנ::ןכמו::{

סכב(::ובכקיוחfוככ
תממדנלסוfו
סימסננכס tמס Sגע

טמ,ומס Sגע«ל::וו
סימלגי mכס

ננןלוfומקככמ
::וימ tגו :E מ::נו::

 :Eנ::סננונגמעומדת
 .נ::סניעיכזגמ

סמרוכ Sזfכfומכס
כחמ::וגיכסמפסיק
גענעמפיכסו(סfולת
מקנכחןמיכ::וסןמ,<
ס!:מסןעןדמ!מול

' E: כקוחניןמכוק
::וכככ::וככקוחוכסננס

ןסfווכסנו::וכקומכי
ומורונמורכס'
כגדסכנכסמסרמ

סרFכזכמ(ו:י ::נמ.-:!ר
 ן('וffכ::ומתכפי qמ
כקומfוככנלקיעכ!

מו:מכסמיכוסכנכס
 ' Cכמכ :Eסמר)ן::וכפי

ממממכפירקfכ::ורז
זוסכרקיעמר\מס
כמכמיסגכמכורFכ
כיודעיסמוסמוככס
ןמזס .ממכסמעע

ו:iיריסטנימנומר
כסיומליגיס Sו"ניס
חככקוס)ן' .נכקומ

סמומריססמויס

לכטרףםוכהנשיפרקהישז ~9 רש"יא Uמחרש

עוכ~ווכגמניחכוייפיוסטרומ •פ~סמרכותגי :ווגגניסירמ .סאורותווגגכיס~כג~ר~ייגו •ורג'~וקיו"רfנרומרכריסר'ועל : ~~וכוסיע
 ·רק~ ~י'"כסגדל\ :ו~ Sס~מוכ~סכוכו~גמוכמרסע~רופיוס ti ~דגו~רוכמו]בfוכמ tiוכס'סוףמוכרו t:iוכ~פיע~טעס~ממיס ," tiר tiגפירו
 :מכיריססנטררמוכ~רגכרמוכרס tiכיגרכיסמיגפ ti~מרזזכfכממריניןפגס!ררגרמנירמטיגדכריסר'ר~טמממככחבגכמסגסייןר~י Iרנגכג~

ונרמין:רס rטמטrכיiכט~רס..:רסומפי~ו .ןכרנו:רמיכנוחי 55קויעלמופרנכסיסרנריסמינומיכנוrכי 55וקורקסנסמסומנדניטקרובכרי
טוכספיגכןסרכן"סט~בנרגחוגנרגכןכין~ו rמוגכ"גסןוננבסיין Pגוסי rרובגככ

P גכו •פרונכיןטטרומוכטסי:עלןכרבונע\רשצערחחמאורסהחבערחועלכחלכהרבריסר'על :גוקיןווכגניסכסננססןf5
יעל :מחרתפעסו~ככותסור m ~גרי Iלללגכ~ממר :"tיכ"ר .וגו'כתיסכגכ~יייסי
גיםרמ~כתיסכגכגיסמ~ויו •כרכיממגויאחיםשניועזכורמשככועחמושיעואין~בכותג~י ''' tiפרפרוגכיסטרות tiמס~י
רסגומרכסגמ) ,~ ti(מיגתינכרכימרכריםארכעהובשכיל •כאחררמםשנשפרנמור~בז~~ורמיו~מעג"~ממרתפעס
וממריגןט 5יקכרגיסגחוגןוחרניתך I:iכגמע\ריועלאפלסתרנותכיעללוקיזמאורותעגמגמוכטסיגכגגומרגוסי~וכמ

טחוגומגגמטנורגנוןגכ:)(רףככ"מועלנא"ידקהכחמהמגדליועלשקרעדותברניחמכויוכיפרובכיוסןכרומסנוביו
 •בייסרקפי Pטס:ועלנגריסבכנייבi.וסדכר\םארכעהוכשכיל •טונותאירנותמוצציפק Pטסיסעלומוכר :סומנמורמ,סור
כתיסכעגי ~ ti!ירססיפק גti ~,iעגיללל'י Iכ]בכ~מ~גמ~ונפ' .וגו'גככמומכירס
סכרורסעכיר~עוכריכירגנכחומ~גגומשהיעכותמנמסריןכתים,יכענכס\גמפסס'יוfכגוו'גממומכירו tiכ'fכמר
מrכמתגרס..מעיס tiגרכרי~ ,~ t:iועלע"ג][שםכרכיתמלו\ועלפרועיםשטרותרק~ Sפוקסיוממרגו~ו:~וגסגגעג

ו~ממi.וס~נריומוירמ,סוחגמiיסרס tiעופוסקיועלמ\חוולאלמחותכירםשהספ\קווגר'רגרוימ~כג~עוכרז~ ,~.ורג'
קין Pספוכמיסכבככיטפוסקין·ועלנכיחו:(ו)ננשכיררנ][אמרנותני!·ואי!כרניסצדקהבמיסבנככירנקןכזסכגכנרקרקכורמס
 :?ומניןין hו~בכגייסטיחרכ~ברכיסרקס 5עלרטמיוןיורדיןבתיםבערינכסידנריםארנעןיו hומ"זוומיגוווככסיניסבכסיריסרסייגו
 :ממגיi.וןוגגיסטגןכממין •לטסיוו-סנימבסןגנבומרפועיוסןכרומוכטסי!
 •עושקיוכ: t:iו jכ~סמימ~ווגו'·כוכשיועלשכ\רשכרעושקיועלשכ\רשכרנוכ"~י~יו tiממג~~ומנמוררגזכירעיר~מ
 ·רר...וחנסיועל :סגרונוזכגנמריועלחכריה!עלונותני!מצואריחןעולשפורק\!iגגו~עסורגריסריוסוסגו tiי tiמותו
ממככתמחי~סעגונכסתרריוםממכfכיןבענויםאכל •כולוכנגדחרוחוגסותדר,וחגסיורגרמבוגטעוו~סטיגז~גרחקו ~ Sייו
 :(מגס)עטרסמטעי(בצרארץ\\רשוועבויםלו)(תהל,םנתיכמגגרסממ,סורכfכוכiייסכע~'כעיגיז\י

 •בעוכסנז~טונממטפטמובסכתיב .שלוס]רונער[והתעננולהתפרא)ידיפיישהמסגומכוס I:iממיגמררמ Pסרמי rמחז"גבג]ב
מניכיוכנימיסטמחס·בעו~רמ '" 11ס rסןכרויפוכיוכומסוכ)וינוןכמכסן

"פ mומרמסגוזגיסטמiכסייגזגממכומ 4t pיש Lשפר!יייL Iחגזוי Lו Lכרכימומגויטניחנורינכוימומיוגפגי
ס::וגב /" f"/ ') -"/ I ~ Iכיגןס~סגמיסכע~'ע~גמירקממר
כיסא)(ישעיהדכתיבמאי\וחא\בןשמעוןרבימשום\וחנןרןאמרע"אלדףיכעסקמכ~ימרמנכותי~ו~~גרותיורעיו

לל "לללל Iי~י\י tiועל :~ימרס~fכמרכירןמו
P רמרמהמש •חכעוגזשונאמשפטאוחכחאבגמימ"רי •כוו'גמחותכירסיפק

אמרולמונסיםמנסתבולעכדיואמרהמנסכיתעלעוכרשחיחודםכשרגממומבירסטיטמנסיניסבחיסככבככי
לו .נרניסיקס 5ופוסקי :מ"חבירומינו
גררמיגרבותטימוכמרזריסבטביגמגמגגךרגכמןסיסטגמטמומריסגוגסוכתגיוומ,גןמרוכסרקס 5קין Pפוסקרג-סמגסיניכiכיסטבעגי"ייוכ
 "'רסגפ~סחימעכומתכמיסומסמרריסגנ~יניסכויריס ,til גi'כתיסככע~'ג"רסכורמס ti '/נכ"'יגןר S~מוגטמיווכערוךפי' .~טמיוו\ורד\ם :ררו"ק
כע~'ומ~גמכימ~וrכ~נסומ~גמ ג"~ ~ tiככגכ~יריכככימסi.ות~מורוכ~סגגנרמור~ות~מורות S~מ~ככיס'/,מוכגסככנר~ומונסומימסיקו~ייוכ
מי[ tiוכ tiו~וגיריו .tilירוrויןבמומןמרזכןרכקכ~בספרקגדממריגן~ס tiתככ~עוכר tiוכ tiוגכךi.וככרמ~ו ,' ltiגפרטגירסגר ' tiרככסi.וסרכריס י~~כמיס

i.וחסג~מוקככי'כיר tiגר ti!רעטרקרגממגמבוזגכמימרס"גרמ"גרחוקוסומ'כ Iע,טגרוכ fבופרט''' .גיר I:iטגר:ועושקיעiרi:יכךק Pגסחעגיפנמי
על.וממרבזמגסגססנפגטגס!:iסגיריסגרחומנמומוממרןכססכמנ"גורמיוזסוסיוסגגגיג"רטגירסגיגסגגירסטגיררסיינובזמגוגטגירמטגסגמיגו

סומוק pפ •מרזייוטרוערכיסגתיכבעגויסאכלייס pומ .מנסיניסנכוכבכגיסןיטמוטמrויססכרעמסובריס Pנמומןממוךממטסיינו •ורג'גכוגטפורקין
דi.וייגוובו'רסעומיןנכעןכועורוממרטמיסס tiגס~מבור S ~עג~מתבמיסi.ועטיריסi.וייוכובר'ררגוכיח Sגמiכתמרמגגiיינמיגיi:ירגעיג!רסגיספי Pכ

rוfכריגfכקרמכז~גיכ Aיס~פגירגרגסחמוגגגממקיימיוגכסי~ן tiרfכזו tiירi:יוז~כג~גרזi:ירוכור S ~ע~מררין tiנכסמ,ועוכיסמג~כטנכיוויורדיוטגכסיו
 :גמומקוסגרומ,ןובו'ר Sגמרזיירסוכגכוכסריקיס Sוכ~סועמן"'יקרמותמ~תגכי~ tiכיפסוקוין..מגrיiגפמרירימעס~מטעיר Sג
גיוןסי)וגמור~רגזיכ:רורמיקרגוכתוטמרס tiומחןכמממכגסגרו~ג~גגיגסרג~סעו~סקרכןכקרמגקןכוגגך •וגוןג"וכמגרר' Iכמסנמשל

וrכוכחיגסכנבוסרריכססגוכסטגיטסגגו"גכרו'טגיוכמחיגסומףטגיטסגכומנכ"פכפרסרט"יטרקרקוזסוגככגמטגרומסר",סוכמרנמ:גיו

רך,י"ף .יעקכעיוו
גז~כfו :1tר ::Mrנגחוגכוקו:סו tl ::נמ'יר( .וכוימ!:פעמוסגסיfוכיכידכמיגמאי .נעוכסIככסוכfומטפעמוסג 'י'fוכיכי :עכיותרומ~גסומסימ!גי .רומנסיחיעל

גזג(מוססייומסק'ועפסוכסיס::נגזגכס::נ ::r 'מסרסל(גכוחכגנו'י~fונעוכסנעוכסג rגסוכfוסימפגי ::rו'יכגכסיגכיככוכסנ::עו~ספ'מעמי ::rומרספירוב'י
סרסימגסזכסיגרמוכמר::נ'~ככמרסיpסנס Sרכוננסננ~ונ ::rסמ'יגימכגופןכ cמכמוסגס'נכקבומף C'י ::Jכעכוחגומגמממנוחדין'ירןגכדממריכןסדרובד'עממרמיוfבכי

ומגמןמסגז~גכו~ס mינוגמ :Eוס Sגיומעפ'יי'יקנכ .t: r'יווסגכםכקמגככו'יוככ'י'יעוגסגזכסוכfוגכועמיטומףכעוב'יטרסימובפעfווסב 'י'מכיגיקממי~כוימ ::Jגרfונננעו::'י
מומריס'יייכוכועכסגסכ rסנו::ו(מ ::rיכו Sמגמומיכוז~נסמגנרוממדסגכיק'ויכמרונעי~ס

כנכי (םוf'נדגרfוגכגוכווסfוסכוו::מיכומיננסגרrוןומדסנכיסכסחכקמפ('גסזנע<סזס'למדסכגכימכקגסס ::ו' tiגוכסנקרגכוחוכגוfודסכגכיז:ןסמגדגלסגזכז:וכמpסניס

 ~\ק ~\~
מ{ככן ~כ::ויכוח{{כחממורוג::וגיסטעמןנמס .וממסטמסבססמחומרננסחורעסכיקויגויסיסו::כיסגמ'יסוגעסוףעדמסיוסכמסונfורסייוככמםנו!פ'ע

 .ובגוכחומוחוסוו pב{מכ::ו'ניורמויך' I::ומכ'ו Iמנ::ועךר'כ Iומנקווסגיומו ::Jירגיכמומ,זסני!:ורי'יזיחרנוימ'ימדיכוחועגמקוסוכfויזסו::עסוכfויז'ייוסנfויז'י
 \ "" "" 5 \ .01 \גחמיסמס 5עכחמ'יfו Sכמכפעמיסכיכו'יומנממממו .ו«וכםכמעמדימיימו::ס rמ'י

בטנמו"מס Jוו{ .ו'ר{ומרוע::וו'ו{נ::ו::וגסוו{ו::מעטכטטחמי Jעומר{ Jיודעזמן C 'ומגירועסיג'יכ'יסמי!fוכוכוממיססגע'ינג~'כזמכיכומו Sמר cגמגודכיס
סטמטו::וומסטגע"ע{::ומג::ו'בומכ'ס Pמכמוגכ' ו:: Iמירמ::ו .כסנכסנטסךכיקוי'י rכיומס'כממ '~גכמוג'גמכ'ייקמורו !'וfגחמיסנוי'ייסר :tגומומנcו(
 {כ{ס'וח Sכרס rו{ .::ומזנוחחמחומםמעוניס .סטגע"חג::וכסגססמוט{חוכדכ::לומיכענוכממ'י !ינוקורוחfומו'יוז :Iעוכסינתסו rומורסמפססממ'יכימתמנממס
ס Iמ,ויטיגגמוימטרסטכע"סמגסיבכנומר{וקססממס rמ .וכחממ"ירממדמכרסגי~ודמוכיס \jיגכממוכסמ'ימולמ Sקנסעדרגכוסגומלגיסיסמכומי!נכו

כ{סימ'סנןכ{טובסרמםו!מיט'מ{ומטנרסמנכסיטרמ{'ממר Iמ{מוחמ'ינ'קו'יקרסגונכוןנכדגדוכוכפיfוורחנ::גתסומגיגמעעחוגלגמור:וגחרpו!
 , ", . , :ס)'יעדגט(יערוח .נ(!fוורותוסמזרומ

I סכ::ויוס{מ'וחכוI ::ומקרמנחמוחג'טעי::ופטוק::וומ •וכ'נכטעיבצר : ו::
יירטונעו{ס'קיס 75וכ{סועמךזסמקרמטמביממסטר Iז\י{'ממננמרמייו )מ' Iסרט(מ iכמנ{מקוסומ,וןבוימטעיר 5גחרזיירטןנטונסך'ק'ס 5וכבסועמך



א Uס,ךרשלחלזלכלדףםוכחשלישיפרקהנזוללולכשר//י
 •וס'ממרומבן :וק";נמטגרומ\י tiככככוו\י\י\יומגו tiומנומ\יעוגס

 •וט'רוחומטר'נככיוכככיrכככוכיךוגו'~חסב' :!גפיו]עוטי(פרקככופרט
כחמיכוגועט"סנוחומגטגירזוכימ 5נעסרוכהוסגחסנ'גייכ.כו\י
 tiע"פנמוסיונס(ססיו iPגרנרו Pר tiע tiע"יוניס tiעכ'ו\ייונ<זומי

\י rכגמ"טככזוטמנקיסגסגמטסמויס
גכטיסע"סס Iגכסוכ/סוייוחכמסגמ
רכריסרורטי( ( Iמנפרקרררסיגןככנוסיו

ti גנססti כככוגיךוסי\יעוגססגוןכrוככני
סקכ"ססמויס '''ע tiווג/יוחוחד' ti,ככי

ד':וס t:iווה 5קו'\יגוגכנכו;מוככקייס
נכיסימ"םגמ"טומיזוסמיסרוחומ
יעוסכגוס Pויוחומגבכטרכריוככ"רכוגכ

t:i מכוגכבככגמ 5וממנינס::ומורס: 

 •ס-Aינןכגי :דקניסני t:i •המרומשתי :מס I:וגי t:iממחכ\יף eוטכיסס:כ
ציבי :זסכפיק tiרrכסכו\יגס t:iנככ •סגיגו tiסיrכיוי :גייוסגיסנכסוך

ס Iטעכפיעכומףכםס tiכוככיו .כשרים :רקגיסיגי 5 •סניז;יו..
החכ\יכס'הידי :טדיסכ tiמיגסס 'lעוכיסנס Iומממרס Iרירנ ..-סי;ם
ו\יורופסרקטכמחגמון..רו .וסוף

סוףבכרסורוככןסכככסוףפסרקסכוסף
ספרטגפיסיוהכככני(פו:;ממחרמגסכ

זוו\י 5מ .כו tiרוחוהד' tiלמי :מ~יס
זאת :פחו-Aכיככיrכסגוככו tiכעוטיסfוןכ

הגופ:וומ 5ככדקממייוסייר'fכ\י •מומרמ
 :רעיסככיס Pורעומרורחמרiי 5עו

וגס fJםירייס tiסימ tiו::ו 5ככ .ככטסשירי
 fJסווכס tiח}כ:נ.פ"גגפיסגבכגבעיקר
יויי tiהנופסשחרי :ספורעגומממכבכגנ

נiכ"גגרהגיממעגנמרמ,ג\י •סימו\י 5ככ

,ךואשלך,ךמנסכל,ךסלךאדונינועכדיולו
שלאדרכיםעוכריילמדממנילהםאמר

אמרכךה"הקכואףהמכסמזעצמםיכריחו
כניילמרוממניונו'משפאוהכה'אניכי

אסיא"רנמיאיתרמ •אהגזמ!עצמ!ויכריחו
מפניפסולגזול,ךדרלשאי!מפניפסוליבש

 :כעכירה,ךכאהמצו,ך[ליה]דהוה
כררכהתנילהואמרילויכזיהושערכיאמררתיוזר'באמרכ Hעלכדףיא

הנםכוכניישתרמותשתיזכאיכויונחורכ!משום )מרי
פתהחהיאוווכשרותהכרזלדך,ציניששנינוהיא·וזמכיניהםעש!ועולה

 :כיהנםשל
הוישע,ךה/וכאנאוסוףתחלהלה'כהודומנענעי!,יווהינ!מתניו/כ Iעלודף

אר"ענאהצליחהה'כאנאאףאורמיםוכ"שכ"הידבנא
אלאנענעואלוהםכלולכיה!מנענעיזהיוהעםשכלעיהו~ור'כר"כהייתיצופה

 :נאהושיעהה'כאנא

תוספות
סורו •וסוףהזויכסגס'בחדוו

כסוףוסורוי!<.רקסכמחכמ
ס tiפרמ iחי'י'גגסוףערין..רוןמגס;
גויסמסכספרסכפרסיוהנמניןסימ

ספסוקמזוכהיס tiככפי tiו'נקוגןכרספיים
נסורוrככמסימככיכמrכוכמוספסוקוסוף

ע::ר I::רום 'ר::כמגמכוןמרrרפעסמנעגע
 :קמ,] ~,וע~חגופ~סטעוג'סענרחוכנס'"~מססח'ס~ l ' "נגוכ'מ·חמ[קויסנמכיזוס 5ססןכמגמוכמי<-כגגימגמ
לימומורידמעלהשלורוחותשארכעלמיומכיאגסוליונחןרביאמרשםס'מגמסמיןבכfנ//פ/ס Iרכעממ pום/ Iגכ

עוקכאכרחמארכיארמהכימתנוכמערכאשלווהארשהשמיםספרקסוףוגמספרקמזויגהגמסוסיבכס
לעצורכדיומורירמעלהרעותרוחותלעצורכרימכיאמוליךנחינאכריוסי/ר r ~ Iמ ) frpו/ס I(ררגהיכוס tiככמנבכגעיס

פוט tiככמגי 'י\כככפגי::רינכי ' 5עירגגו
אורמתזאתזכיראכריוסירכיואיתימאאכיזכריירכיאמר •רעיםטלליםןכוכגיכס'::רריוכהיי::ררגהינימ.רז~מ
ועוצרתהיאמצוהשיריתנופהשדך,יהפורענותאת~ככיז'ממצוהישירי ]'א/עלחדףכוממיוכהריסגככיכוהיכחסרוכעוכסגי

רוחותיןכ·נ<רוגיונ<ייודנבייכ 5םונרfוסירב'זבר'טריברבהגסי'וד'פגד'י )*סככגבכגעיסירגרכוסייגובכגו tiמגס\\ין..טינכןג
5סכויס'מ, 1יגמכיממרוגווסורובכוגי(נור 5וכיטימגכמיממרמומי ::'וכ 5טכיח tiסכסנוו Iונכגםכמסוסינכ::רס'וכמגמכין..רוומטכחיסי<-וככמת

מננכגעוככגעגנכיו1\ירוופנכספנכסכגכעוכי( tiכוימ 5מנכמגבככנככור 5כיח tiרמף/מ Iו'יגנכגעגמכור 5סכיחמככנככרין tiוסורוסורוגגעכככגנכנעיס
כגנככבכסיורבכקט(כככ.)(דףכפירקיןוכרמככייגןמגמגןכיכ::רנהחכהגבככגזרייכrכסיכו 5כככמכיג::רעה tiוכגמוכימוכיוגמכיממרנוי 5םויחכמי

גריךממ 5 ;::יקריס ).כ(רףitסחיהפ~מכסוףכרסמככככסמהגימובכורי<-ככקרוהיורעסrכיוכפ/ Iמגכינ..רגסנחכחמד"כגכבככרכג.. i!מנ(וככחייכ
סכ.)(רףס 5מכמומנכסגזוומגו·כפרקיעומיוזווהוי 5כע:כדיסכ;ככמרגעגעמסמעכ\יוקויממניכ::רומכעגעכוככוהוקעםופרכוכככימיו

ריור rרג ). rp(רף/ס Iררק IIפרממריגומטוסככוככגוורמ 5רבכסכחסמי tiבתוכפתרוקממכמגועוסיומגופומכגככמוסמממגופסטסבכגריןגגיכ titר
רוםכככי Iכ[רמ,המגנכבנכרו tiפירונעיוווו\יכמססוכגסגויססגכוגנסגעגונכוכגוס Iיכג.עככזונסמיכ(פירותבגגרמ 5כבג:והכומסעגכפסחגחחס
פעמיסטכםגערכעריו 5ממרמגנרפירםחרוי:ג.יוסגיוריכמממוחד ~וסגח;סג'ןירמ rרןכבכיורכררנרגגעכפעמיס tiסגכגבכגבכריו 5מגמ]
ס ti ...כfיפיקכגרסהגיגןרמגןפעוכיס ti כ;::ו;.,כימ;סוכיוך Iוגיכיס tiגחמח('נכס Dוסכמ\יין.,כג::רמומחהפננסוסגמ::רמזומפעס\יוגגסיימ rרכיוכעי
וכמחדוסגיןיכ.יןמוחךוסגיןחרסגיןכעינכיימ rרכימחיגכוגגפנכוכיס tiכ tiכגסגסייו 5 ,כסמסעכמנככיייןנכסכי(סגע::רנכיסג.)(דף
tiOO יככויוןיןכp כחוככרמעכדיגןמפסיטti וti רכגכפעמיסrנע'ו::ר::רימ ~נכג'ומחרמרfJ נגככימיהמר::רתסlti /ספיקנגר\ירייןסp סנ.)(רףס::ר

ס pכע'מרfכמוזומספס Iסככמוחכס tiננינכו.)(יףמגזווהומכופרקמי\יורסחרומהוייחדויי Pמוכריכככמרfכרמוממויינכfכטוייירככי\יר'רכנכי
 :זורוממוייזודויי Pממריכממוחדומרrכייויי pממירינכסרכירכעי

יעקכעיוןtן Nהרי
'נו Sמוגסגי .נוג'כ'ס:י :1tעיעוגססכס 1גגגייש :ג'וקמ'יממוגוt:סמףרמגקיעונסמרסו::כ'רמס 1כ'ס'סקכ נ:!סימסכגכ'יכ rגנו!:וסס rכ 1מ'נגכוסכוגסמנממנקדIfס

r ווסכ::סקכ'סגסיוחמנ~ נ<::כממטמנרו~נירנוס 1ונ'סfמככ'ססנרע..כ'רמוגןעו::ו ס::ו::וכגג'גנונומטמרסגגו!:יננכרנוו::פע:rעכ''!: : 
ר :tמו::וכמסיג'ג rננינימכס~מ :tסעו~ס!:סימנונ<וגסו::כומנרנרכוסס'ומסו'נקויר'כט

עג rגרנכינו::fוג rכגנ<ונס!:וכמממיוגמכעונסג rג!:וכמcנכסכ'מכירקיי!ף'כנמרכסףוגסרפ )מ'נכרסו::כ'כוכנומכו!:יימקוגמוי ~ rגכ'יוסימו::גו!:מיטו::מסמרסנככ'ו'קנעוגסג rג
 : ס:!נ<ייופק rס!:סומ 9י OOכנ<ינמ ::ו' Cו( rגססזגיו::וכמרס rוג rגוסמ OוI jנ C '::ונכס 1וכממככיג rגווף OO :!מפכיIכ'ו::ג,כסופק rסIכסומנכורממסממוiגסיר 9י OOגנ<וכמס'רסבגםטס

יסףעץ
כfוג' I ~וכ~פג'ס'ערענ,'רככו ,וfיכח'נוכסוס ~מ'~ Sס '~נמגfוו~מס/ Iייכסגמוכרגוכוסננכ"ס"רכוכטע'גנר ~גו'~ע~מרזס"גוfורז'רסוספ'יוטוונון

גמ'וגת'ב •מסדוlמו~סג'ג'טוב I ~~סויונחי'~וגח'נסמרןfוחפוט ~ט'רסג IIבפ'יוסומרז'רטוועגו'ס jכfויגחיבוכסגי .נעין iב ס,,,~וfסיו'טנכ
ומטנמ'סנ~ו~נסוכגנכגע'ן'רגרכו~ייגו'טנכןגמ~סי::ווסיעגווממרוחר'~ :יקרמיס Pגפן:;~חמחוג~מרןט'רסממ~מוזסע~יוגס~fורזג/ Iג

נססגחניב Iג/ק lp וI /fחרגבס'ן"ר fJוס )וI /f(מסרטגמסוס'נכ~ס/ונמגמ:נ,ויוממרי~סו~ג'סססג'סגס'ורד'ג'סרמז ~/רןג'סגס.ס~פחמסס'מיזחיא
נסט(ו~כעוררעיסוט~~'סרעוחיומוח~נכנירסומס"ככנגועוכפג'~בויר"ססנ'ג'סס~ו rו . י~~~חוכר'סניס~גיינסמסזסעו~סוחענוג'מח'קוח

~'כמגמ~'מס 5כסמנ~ק'ן rסגוכמ~וסוס'עגוג~ווכרגמנסוט'ע~וכגנכגעיסגי~ו(וסוףחמ~סחיךי :מ)/ Iע'טיף jגע'רונ'מ/ I(וכסרס~כ'סגססוכג'מ'ספתמ
סן/~ •גמסנ~'מ~סוגמ:מחףמיוכר'סטוכמ,:יניתטעוכמ ,מ"וכ'וכר I ~מימ ~~ססוףוער"ויו 1וכ . ~~סגסוף~פרקנסוףוסויו~פרקסגחמ~חסויו

D מ~מגרי1י~מס"גו.~וט'עגווממרומ~מכח'נ~מס'ערנכנ'ירככויגנ'ג'עךכמגעגע'סגמ~וט'ע~סןנמגמוכןחס~יסספרס~סרט'וחכמג'ןרטחמ
תמי~ח

ייסףיךמח

 :נ' Cריכ Sכוכ rכגא
'ןכ 1עירוג'ב

נוכוחחנ : Cוע'עfו'
 : c 'ועע'מסכ
!:גוףפ'עמכ' ,
יכהס rכ:;כסיס Sסמ

ידיס rגיכמיככר
כככס Iכססמיג1!כ
ןמיםרמנמסוו
נכסfויןיריס pכמ

(סלכוחמ~מ
(מנכעו(fונו:ס~ממס

כנוס'נח .כגננס:י
' C ןכפרקר'ס'( : 

---
נאיניםחדישי
ויfוטטיסו::מסמס

כ:רfכמכ'מח~מגן
חנמסגרונגחורס

מחtועt:מורס 1 ,מ:!
ס rיכגזמסרןעכ

פכסמיכיתניממיי
םוסמיייעיiגיfו
 •רגסרfומ Sוס 1כ:;ו

מיסםכי eסינגז
כוכרחכנפימככ cמ
c ~ גמנ(כככ!: , 

לק t:::וסמכמרו
רסחוtן 1נכלנכ'ומר

!: I וסtוfc כנררר
ממרימסמסיקויננ

מעדימעירייע(
c נכבכיריס:;ססריי

סנגכרננfוiגבכנ
ו::סיממונוי'סו

מסמכגכזבכונכימ

מסמח 'פ( 1גומ,כו
סיכרנר 'כ;: ~נכו
c נסס ן<::רו~כ~גככ
C רמססc גמכיi
 ,נוגיגמנכרןכנו rו

 ' 55וקירר::<ןנכמכ
ירועכיוזכמ,כנומ
וס)וכנס,טח וtcfר
נמסכ::וסfוע~כ
 1כ'סנ rמווס)וזר~

ס cככממכ <נ'כ!:כמ
סייז::ינמנרייגס Iמ

ןסגכבניסוסגממיס

ןסימכמרזמויבכני
r מi נמס;ר~נג

רחנ C 'גמרןזקכ
ככימכנכמגיר cנמ

r נכi ככמסומנ'זמ
'סרפר cמזקומ
כנןכניג~רורניס

נכג'בכ :tכגס 1<יו 00
נכימ 5מס :tנ ;:מ<:::!

יiגימ<נכמסיר Sמ
r כנמסומ (גייו 1מ

מנר C 'ור ~וכקט
ומ jחררמ::מ'ומר

וסח ס:!גיגכיוח
ס~רכיסיי;ןכע Sמנכ

מטמרמנ")ריןרת
רמ'ו:;רסחוקיס

:;סןמכסיiגנ<ע 5נכנכfכ
נועיס Dככו::וככר~

 fCור I!יג' Cג fqו
וננrכסס 1כיס :tמז

יגרנןנfוע(iגכרח!:
t: סנומככס'

 C/ויומרוקסרוניס

ממי 5 'סמורףבכ 5גמנכ
ןנ<!:גיסנכמיס i>5גס

כמססגירו(' iפ rו
נרמ!:fויכןס :Iרקס
ח~י'ומן( 1;1נט



יי Iרשלחרףםוכהשלישיפרקהנזוללולכ ותפפותיוסףיד 96

ככגרפrכiוכופסוגינגפרנמכוספ ).ס(רףדיוממבנמרמנס[ומיימיכן
וכמססיירסמטi:יסיריכמוכפסעסמi:יסמסמכמכרסחכמגפרi:יחיןוi:יכמ

עכמףגכומרוכיפרi:ימוכרrו iמעסמ"כמכמינוi:יכמיגעכיומעכi:יעסמi:י
מנגכסומכי)וככוכין •נונכוכן :i'נחר] 1קרגגסכימרין 51סמ,גיפר 1פיג

 •וסייתי :,"נין •ניסםסיט :ומוריד
וסי'ג.י •רסטכמבעיכיסבירא :וכבימ
בו 1פימבעיגיוסרומסטן ;eסנגעיגונחו
מיכrכמ:ולארוכטrכעוכככעניוככגמקגח

 •לאנרויי :גןכווכרככיומ,ו •i:יימ
ויסימטוי-ער 5 'סi:יומסןטכוסיrכגרi:י
 :סדגרנגגוכו Sעויוכסורקורכוכעגנiועוiכ
קורממוזככו~ניןסיוגן •מוiכוסקרין

סי~וסfכסרביסממימ Sווכוססככמת
מחויג 1וfו'סוחיג 1קטחומסס נf'כגגד
תכשמירנכi:יrכויכחrכימ 5וכומיוכרכר
 :מווכרסi:יוfכמi:יכגחורריועכרi:י ij:ייגג
rכגמכמדוfכסגמדסכמ •ממרi:יכוותהי

סגוחיסכככםותר\גומתס rםוכבוכמרסגו
גכככג •סככויסמחריו[עוהנ :גמכ~
כוכסגתנסקiכגיוi:יגימומרi:יומ t:iדגר

סירסיסרfכגחוכריד 5ג' ):ג(דףסוטi:י
עכריווi:יסוס-..ככמrכנכi:יקרחגגדוגג,ס

וסi:י 'י:iכחסירi:יממרוכססi:יככייסמחריי
נמ~'גיוכfורוכם~ '~נירס tiממיוכריס

רעכמכממכס'מםיר~ס Iמומרוססנמס
 :כסגויסרכככריןקממרורגררגרגכ

מפגיגןכולג.וופסיקפסיקגכ •לכפול
תrכיכi:יi:יודיגפוכi:יססגi:יפרסi:יסיס

יi:יקרמfכיפעוכיססגסגמיחוכרוף Pו
כחסוrכטיגכ,כיi:י'i:יויi:יכמרחכ '"ע
רחיiככידחססגכויסכגכריכחסוiככטו

ס'יוכיןויםוככסרכסקוגכיסוככסניוי~'
פ:ווrוכ:וככיכמוגוכותמוכו:וגמסויוכיו

וכמטסוכמוןרמגכונו'םסערוi:יסעריגי
כט.)(רףכקמורממריגו ,,"י:iוגפוכמ,וכ

ומיוi:יימi:יכגi:יכfכמrכגכ •מוכרובאסת :וגוכטi:י]ממודןגגפוגיף Pמו
רחייכנחיוכןמסנסיעוו iI:ימכרגrכ •נמגיוסברך'קטן:בן :נדכרוחגק

מככסגמגנוןנסוכוקיס ):ג(רףםוכתומיפרקגרגו:ו[וגמסגתוכדרככו
ערוכימייגכממורייiכ' iרמררגכןםיככורמרסויס Sגנ'מוית rגמגמנfויו

 :וכררגכו]ווכפיקוכררגכומתן~גןוגרגתופגע:וומגכתרג:וינרםנככ
 •i:ימנןר",מ:אשרi:יומגמרסנממrכמתדודמ,גו'מגרגיווכגיושאשתו

גינכfולא : )גכ(כוכככיספר pנקרמוכםמעיi:יגi:יוחגקיi:יוח 5סוכפר pכ
וi:ידרכיגמיסויגסיסi:יכמכרוןגיוכמגמוfכשוכקרממחרסמיונכי •מ,גיס

It ימיעי)( ~דקו,!:ן:iיי:iיעבדס:iכfומסמע •וםfיגן:iירמס:iמטפורi:רככגרןרסווכת ;;יS רת
p () )(1 1 1מפסזויסב :נכי L 

פסrכיסרכ'כ' (;י:iכדרגג"כi:יימכרממןמ Iסi:יוi:י 5דמוכ!:וסעוכ Pוכיוrכ cנמגנכ'fו:קיןכ
ומסמממססוiככמרכערמחייגי ).כrק(דףפסחיסערכיכפרקמסמעאחדיו;בדךיג-י'
רפסחi:יגכסמגירסוסגסככעגיסןכומר ' iגמגמגוסוiכרמגעמקוננמד{יIכjןייככמ'חך
" t: סכסבמו:ווסיוסןומףכחכססרככג (){דמ 5קמנכ

ככ :tנ"כרסיק
 :ממורסנסעככמגמןמככ ~) cח יfסר,,(אחור'

נוכרוחסנמרסגח •מחרסגורתחי :ע'נכינכומ ,
קגוומת י:I iסמכממרi:יגומכח

 pכקכרטרפירםגןגfכגi:יםגוrכיןגעסומ
גו י:iיי:iככמרמגומגרגיווכגיומסמוועג
םמקריוכמרגכמוכיירירמתכי'גו tiכפר
ס Iוfווכרטסןוכססו Iמחרוכככרס mמו
רגמוכומגרכיןמגו tiנוכסס Iרוכגוס tiווכ
ניסקכייטמוiכור",-קריוגיגרסחווגמכגי

חrכריועכריןםמ,ןחע"פמקרחכנדוכרi:יfכ
ומכחכrכוריi:יכסמיעi:ירגפיקi:יככויi:יחגמ

וכיחייביגמכמיוחססדעבדמרמסרכ
 :סומנרוכמוכן Iטסעססות Sרוכבר{,כ

דב •לולבוכ!רבאאמררעיםוטלליםרווחת
אדיואסרריהומייתיליהממטייעקככראחא
משוםהיאמילתאולאודשטנאבעיניהגירא

 :כיהלאגרויידאתי
קטזאואשהאועבדשהיהמימתני'שם

שהםמהאודיהםעונהאותומקרי!

מקראגדולהיהנאםמארהלוותהיאורמים
לכפולשנהגובמקוםהללויהארחיועונהאותו
כמנהגהכליברךגלברךיפשוטלפשוטיכפול

מכרךכזאטרויכאמתרכב!תבונמ'הסדיבה]:
לבעלהמברכתואשהלרבומברךועכדלאביו,

שאשתולאדםמארהתבאחכמיםאדמואכל
 :לומכרכיןובניו

רביאמרפזיבןשמעוןרביאמריע"בשםיב
קפראכרמשוםרויכזיהושע

כלאתבכ)ב(סרביסשנאמרכעונהלשומעמנין
יחודהמלך(יא·~יהו)קראארשהפפרדברי

שבאמרקראושפווהלאקראויאשיהווכי
לפניהאלה)הדבריםכל(אתשפןוירראהו )שם(

ודילמא .כעונהל'שומעמכאןאלאהמלך
ויריבהואיהוכיה rעישפ!דיריבהולכרת
יע!(שם)דכתיבס"דלאיעקבבראחארבאדמ
בשמעךבשמעךה'רפניותכנעלבבךרך
כרוךאיבישלימאלארכאארמ •ביראךורא

_.-
נאוניםחרושי

t: וfוזכיס ~ז"וסf"
r; מוסמ,t: '" , 

 1ז"'יוfו qוtוסר
מוכ ~ ,חכמ 5 ' 5ק

חין r;Iכחין'"עמס
D מייוI ~עc כי
ועמרמ(ומ f ~ Iמ

כמ~' :tיfורמ::;וככ
ככו~'סס ;rככו fו

 qומכ~כככ{קיומ
כמכי :!מר{ :t 'גי

מנכועכמכועסכנו fו
נכ cח וf~,נדס
סעכיןוכקע סו~,~
כמני'ייס,fוינן

 ; fו"ע{'י ;rניח'
 :t:tזו וf{כי"מזכיס

 'וf;זכ:וודיערק
נכננfור Cפfו

נררך וf,וf:וכקיומ
f ורמ'יf כבנכ' l 

דקכנכמכנמכדני
ו~כןמ Iמי~כוןק'''

ממיע~מינעס
מסfוויומיסרני
rכס"כוכס{וקיס

כח"ר ;rכ"ווכ{נכ'י
 eויע )'ח(כרfcכימ

כי :ftומ~כיסכן
ויעוכון.'י,,מויומ

{ורסומסcמסמככי
מודנכמעיייבנ~
e נ'ייוממ~ממיכוקי

כככד{ח :Xcככככ
כודכס rPכסיי'יי

1I 1כנרקיעייכס 
fווכדרוסfוו lפו 5כ

,"ערנfוו{מזרזו
בנככרחימ :t{מח

 C ""וככחכ)(רז
ככנ ~tו C ,מנ~

 ,מ~ cנרחנכומדמ
עד :!"מכנו fנחו

r:ס" r; חנרקיעf חין
כיקר :tעדומכfון

סכרfוכככככסמקוס
"כייקו fמסיח

ל"מ)(רמסמימי
יסורנסרפנרחוכס

ורמ 5ונספיעו~ס
כס I'ינכ(מורמ",רזז'

ס :tע\יןפ'זו }fזו
t: (מסייך: 
גי Cכפרככו{עור
כזוגסמ"רכנרכככ

 1 "סזו,"כיחיון
 iלימרומ{וככס

ך :tחכמן)ןסור
'יממורומכמווסומ

גיכעינס Cי Cמ
כמסיר"יס :Cכרקיע

"כסכ,וססמסר!טן
מכ"כר cח~כע
 1כח ס{" cנר)(
)(וינחס 5ע'וגכי
 =6טוס)(י :t ()גךן{

מהרש"א
רמכבכסקומזפ'מ"םבכ"פגווו.גוככוכן

וכופירותבכוtגיןמi:יסכ'סכגוגכ"יגיו
גוגןסיסיוובכור '"ופירוrכין t:iעומ,ן

ר'ו:;סוכנומרוסומווגןמחמבמגורס
פירותעוטיןמסןב'טרfככ Iטבגתות
מ,ווג'וממרוגי{,וגגגיוכיוןפ l/ומע
וערנ~i:ירסגרמיון Pומע"פירות rעוס
fכגונגגחגויגוסינחrכrכמגור'יויi:ייו

פירוrכסבכוםי!ככ'i:יגבכוכבכבכיקרו'יםמח
גמיכtגממגו'ימתרוככימין"יוגכסi:יומ

ti 'כ 5קסוrכור 5סיעסכוייrוטככיסרוחו
סרוחותטוכiכחיכין~מגrנכמןרנכיס
ריןומככרס Iכווכ\יrכ'ססטי :וכיס tiוסנ

כfוסi:י,וגככרגעיגמכורמ •ורכ'נירמ
גורוi:יסרבכיסככיס Pורווחתכבכגור

וי-מגמ Pרסנירfוסi:יגבכרכגכממרוגגךרסטגחרםממגמייטסרחוןג.ומסfכ
 ,, I/מסמגןסגערכנכסגורכמדנסi:ייממגiכמדגמווממרסרככגחו;גטג

סקרין :וךו"קגפרפ'ו,ני~כמנרון\רמתימטוסנפסגןמיסיממרמג
רטענניתסוממרת tiע"כמ tiג\סמיכקט •יגוןממר~כיותבמווג'מו:וו
בכיתוגגרןיירעכחפ~וחרסעסגכגיiכווכמרססתבמינרןריקיס 5כווס

tגגi:יגומקוםנ :וקווגנמקו"ויכר"וקטןוםfו~עכדסi:יוםכט'יודיקיס 5ו
 •גוווגכמרודלמא :בכ"פ]רפוכחנדi:ימפורםi:יגפגווגו·בכגיןיגפוגגגפוכ

ויקרמונו'i:ימכןויסגrכרגrכ"קרמi:יכופיi:ידימtגיi:יוכגrכוכדמפורסורחיi:ימ

יעקבעיון
 :בנ'סיוסדכוככךכי c ,רייfור :ftוגמינס :tכדיסי"וננדכ'נדגמינ"ריי)(כfופוקינfו"כגיסנסרפfו I"רמבני c "ישכ" C •יוסד:ו"כךרייfואשר

יוכף
ונסעמיךוfוויייח)וומסיקורנכן)(חיוינגןfומרח 'וf וf;וfוfוורייחfוומפיק
וfוחיורנגןסיעורfווfוגנעIכקיכ!נמfו'גfוס)(נחסוחfומריסקירfופנרקסן

גחנ 1נקורס'נIכסווקו l/סרfוכ;גfוןוו, tiרוכוגחסו Iוג Iעוורככןומפיקויבגן
עני-ינמווrכיונfו,fוגיוסנןמניןfויוכניגכס tiגויסמנמגככמ tiכג'יווב 'ומפי
מ,גו tiמףמגכ tiעכפורסמוfויגוורrוייס,חגגומrוניורק jמורכג'מפיכורמימ
וכרגוחופ"נמוקימחמוססיfומייריכבורכוכ'מכרךכן tiומוומויכגןרק
גזfונריסוכfוכומרריך Sוו l/קפכIכ"fו'סביוגחנעג";סוfו " ftiווס tiמ

ס)(פחו;fווסמfורסתנא :ס Ifע"וfוחמייסfוסוקיניקסןוניטעמיךכנמרfו

עץ
סוfוינגfונ,מס Sסס'וfו:fונכופווסווס .גחסופיעססיוחכחסמקיחחמ;ח
 וf;;מוטח;ונמו~ח ti •מfורסנורתהי :יוווט)(חוIכ'סוחfומוומקרח

וחוי"ט):(סיעווכחומריססס tiמ~ככfומייסן;עכוחריך Stiגיוןחוחומקריזסיו
כרוכחוכמIכ' iככורכגדחייככחיוכןמססגיעסמוזןכרכמ .כמניומכרןבן

ס Sגכ'fוו"יחמכחfוכיומגנדנfוגנוזמוקיסעווכ)ג(יףמתו tiככיפרק
כעח tiוומגנחכוחיככע Pועומיחייכח 3ומוחורייחמ Jורככסיעורfווסוי

נבמרfופס "וfוסגיווע )'''סר(מררנכןומפיקמורנגזחחיסככךוכרגח
fוחמרח 'וfוחימייונחסמוזזכניגחכסיס(סי'ך)(וייי'כפנמf('וחוייי'מוחוייי

כי P {"יסנכי ' 5עייככוח,כדגחינ~ו ;eוחרויס " :Iויוזוומד' ;e{מיומוייד"עכ'יו"ניח"ו{יךככיומ{ו{נוגןרנ)( ;rכמ'{מכופס{וכנ :tחימק .;ו;בוכזרבאאסדחנינהאמר
 {ג{קדס ,,,,,,גןכיכמSודדיןנדיןזכמ,סחכו c'5מ mס{וכנ cףנכממרס"גוןמסוספומ c '",זוי{'ןכונכי{סן'יויו{יכוס"יךסמרזחמכ!:פוענחכיכ'

חו"ריסfווכrמנ":פוכגיכו fווכ fסכ{וכגרק ;C }', r '''גנריכסחר!חמפוע e {כחר cגחס'כי pכחי{ן ' 5נעכזויס ;rומ"רככיסחכו cס 5וירזוון 5סכעככfכומכקדזו'ימ"ריסגפומכמו"ומ
כרי eנכ{מסיסכזוכיסכזוככיוענכיסרודחמור 5כנכמגמכמ :tרע'י "כגכינ'יכןוגכודוכככוזווככפרסחרככפי{סעומע"טזוסזוכוסגח"ידכעוכסגיכוכ'יוזומז;עוננכ'כודו

בנ{{:וןנכורונו"ספיקכיכ (){מזוחרנ)(גןרע"גנומזוס:ו ןכ,,{ ()'ו:ןכ'יפמרכס :tדימסור:ו 1 "וכ 5 "ד 5כ{מ"ככךמפחרמבנערמ :t '''גס!כויעכומ מ()"נכככיןוס 5 "ד:'י ו{' pח
כמכפרמח'ן "גן{ו"רככוןחיןכי)( ()מ{".ד{fוווח"רוומ 5מנכו{מנגכיכיככתקכזו{ו ן,מ:::כו"רסר' r' 5:סעןעס"כזו"כנו{כחגיומכסכיסנכמיןסרעוכ'יסיר ''יפנכסעונ
חןי 1I'דר 5"ו::פעינ{יייי{כגר Cכיוחודןדודזכ:ומ"רח 5גיועכונ/.פאירבאמתו'ת :{סזועיחוע{יוויקוסחדסנ :tרו q() 11::\1' f '5חדוקחגיס pחרוכ)(קמי fסזודחpי 5נונו"ר



טרך,שו'אמאמ(לי)לטלחרףסובחישלישפרקחנזוללולכשר/י'
רםר.שא'נמ]
 pבפ'יהרר,יה

נכ'מכ(רcורברטת
ינכיניןר:ויכ!ויסי
נוגונ!ובכיכ) Sוובכי!:
מימונמסכמון
 ם:/ומ Dנמוס~מע"ן
כיימ " D ~/:נננfכמ

t ויערינממו!ררסמ
כ"נורכמ כי,,:!גי
יכמס'ס'יכ ס:!

'I ~כנ:ו P מכין
יעכפכומ~נכ~ס
~נע~סרסיוס'ן

רכמכי!ג:מספיק
 •דכינו~מנרך
~דקדק ~,ימ ;rננסרס

רניי!:כיינכיר
נריןו:<מיי Iננסמ
מיס :tגיוימי Iימ
ימ,ןיכס fCווס

מכrייכ'(גכיכיי
C'C כ(סJג(ורע(כ

וסגםמסוסימיכרי
כןמע :tנו Cנכ:ג '~ן~ן

סומספומנורכרי
C מרנדרןכומI 

מימי 'ו!"כויימ
ריייונכרכ :t "~גרי

כ Cקס Cומכ Sנכ
(סייעניזכנמון

ג'י(סורDים C i ~'ר
וכיfניייסבססומ [

נוסס(עמק סי:/~
מו(דומינס~דוכמfנ
כIכסוכנינככיז

c 'מינC P [וסC'I 
נס'~שספומנכ'ר
fוינוורfו'ס Iנמ'ג

בלוםאוצרמם

 .סשה :כגןככ~גמוכין)כומימזירכנכיכממיכחממזגי~קייממרכמ 'י:נטס
ווגגלרני\מ·כ .מכחמאסוקי :גחמי~ .קממימשפיר : )*:ירורגרוכ

 ~רנכימיגחוכמככיינכוממ ~ Dכ Dרכ • mיו:[סאיג~כןכימככמוי
 •מו tiכפכ::יפרכיסמיםכ (1קח :מקוסככגכמערנירגיניי~\!ימ

 tiר t:iכ tiמוהונמ\\ירכי l\גי tiכרככפר
הנאברוןלימאאלאה'בשםוהדרהנא וf"ג~כפכ::יפ lti\כנכרניסככיסעג ! mומ

 ]ע"אלט[דףרא t'lסרבליח(אאזtמכחדדיה'בשם :נימזקrככ]גממירנמכומ~~ימכייבכוח)ו
 •-ל/- /כרג~כfכחגמכ~גכרג~דמגיח .טוכלא
אמריודת.םחכאאא rקאמרשפירמשח :ד~כ)חחיי .(לאחריו :rיfכייוטג

לארבאואדכבח)לזוקיתחיאמלתאנאוסקי .טסטימrוויעכור :·קודסעיבר
אלאמכרךוהדררנאיה tש~יהאאינישלימאיוכהןמ tiכי[אדם :גכפיוכריזקרוננ

ספרארכארמכהדדימברךרנאשמיהיהאמנקרסייכוכסחורס .כינכימ tiכפירומ
ti מיסיירנכיקרכיבכימti 'כינכP רלימזרגגכמ"
אירמודת,םח_אאאקארמרשפמשחמגוילסוףכ"י: tiקגמיוכןר ~ rומזמורכמ
 :בחלןוליתחיאמלתאסוקי :נככיוrומככlרח .גגיווחממןככןככיוממ

חנחלעלחגדילותנחלבימעכת"דע"אלדדףיגוגיכי~וסמיר'יזrכfו~ייגכגמ tiגשנאסר
כיןהגדילהלצפצפהכיכ tiנ tiסככיכיןיגן tiידר •""ברמ"כרו

ויiכחיז)(יחזקאלiכראה]ימויראא"רההריס I\כ"כן]:ח"גכירימנfוכיעיה t:iכ ti \ltiנככר
 Iל Iכ"סכטריען וr!נמכףכייייי ti ר",,,כ l\כי

מיםעקחזרעכשדהייתנרייהראץמזרענדורורכיכוגכומר " :Iרפי'עינקמנ!ו tנ )*
לפניישראלשיחוארמתיאניח l/חקבארמאבחור',~רמשמוצפצפחרביםכ :tדמכ'קימ " :tרפ"כ'נכ~מכ Sוככ'כדורוכ :tכמ
 :חדך,יםביןכצפצפחעצמםשמווחםערבהניהואירביםמיםעלנקח :!וימ " Cרפייfו'עג Sונמוכ'יממl:נעקמ
יחודחר l/דאלברךמצוהלפניואבללארחיואלאשנוגלאיאארמיברך(אחריו)לברךשנחגומ,(םע"אלטדף

לישנאעוכרדהאימשמעומאימל>עשייתןעוכרעליהןמככולזהמצותרכרשמואלאמר
אנייהכישיתאויעכורהככרדרךאחימעץיירץ )יח(שמואלדכתיכיצחקכרנחמזרכארמהיאדאקדוםי

 :בראשםוח'לפניחםמלכםויעבורב)(מיכהמחכא]מאאואיבעיתלפניחםעכר[והואלג)נראשית(מחכאאמר
בפירותונותןנושאאדםוכו'ביעית tt 'שלאבקחקשהכמחוראחבואחנינאבריויסר l/אנתניאהע"גסדף

תשובוהזאתהיובלנשנתנה)(וירקאשנארמכליוואתמטלטליואתמוכרלמוףשביעית
 :יגו']לעמיתךממרנתמכרווכי )(שליהיסמיךאוחזתואלאיש

ארוכהאעלה][כימעלה)(הנני )ל('רמיהקראדארמוחנןרכיאמרלמקדשזכרדעכדינןלןימנאע"אםאדף
מכללרחאי!דורשלהאיזדורשהיאציו!רךקראוחחכיה'נאםארפאךוממכותיךלך

 :דרישחדבעי
חיחולאבפסינחבאיזשהיןעקיבארוביזעריחבזעלזרורביידיי'~ורביגילמאלברבזןמעתשנ Uעשם

למידמליהלמהוכי/]י l/לר[ונבתיכיויצאר"גנטרוזוזןחכאלשלקוחכלכד/ג Iלראלאלולכ
 :עליהזכחיכות~מצוחכמהלהודיעךזוזכאלףשלקוח

 .~fוככמוכד~(נוחמכגחי(ו lIרtומכמונו'י Dססרגייגכfומגמזגיי~
כנכיגגכיוגגמכיוככמיו:יר~מגןקימ רכtifי OOtiוגרכר~דגנוכממ מ.,.י

נסודי~מממ~מ~ייןכמוכגןפן tiמגמ'ימכןקרמו ti tiמשרמיני~
קרמוכ)וכ l/רעכי tiו"נקרמבר r ,..ררכמ tiמכמrווכר~כוכמfוקורסקרש"'יכן

םהכfו~כס"טן"רכמיכייקירס"'יכן
 :/ג Iוק l\וfו 1'ניוגמ סע,,, tiכסרנרמוכר~
ונגי ''' tiפינכ"ן •כוון ,~ס tiנוהדר
כיגמדכסנכוןווג'גנכגסז-גרןו:ידי
מ"י ' Dוכfrכגי~גי'יכ·חד~מ"יגי • tiכ~יו

ti נמפרטיסיסD רנרוג"קp [וfיך...מדסמי~נ
כר'י rמ ' 1'ככר 1\ "'מtכ .tAרר ~ H ,ס tiכ"ו
כעגסוככרןקיי"מרגמככטגסו~י~
גיטיוכמ,רניסמיסבכככקח :ירג'בככי'י
fitכייגסרנכ"ז"ק D ti ""נכ"~ "ווגנכיג~
חגמזרינכ:ימ,ןונו'מיסגכנכגוזינכי

וטןמוי~מגממיסומיןווג'דק~ 5
כ\!י ~ר\ר~ע"פכרק~גוחן tiס ti tiכ"שר

רע r \lכםרייהכר",קמ"רקרמ ' .iAניכ"י
 l\כרקנוככוחכםרם ~' l\י ti"וכ l\רוני'קח

ערניארמו IIלהמסםוךנגרמאהזכירוזה •יגו'ויחקכיחזקאלתניב
ין'ר~אשצפצפההליכיחוכרי,ים ..הוכיןרג-רילהוצונצונהונטו

הrתוככלשיןכיחזקאלהבארמזהמונסוקראיההכיאוכערכהואיבורנ.רוע
 11בשד,.א IIכערכהישראלשיהואומת'אביר,.אכרוךרק.רוששאמר

I רי"ף
 :כרכן 1 '(עכזס r:' C 'עסי('כרססדרנוזוקקגנס~כרמגוסס rעכיןכירfומיגוןענ'ומ ~ I )עו(ו::סכי~ cכ c rננסגוינן tודר " Cר " Dנומרכמ"רגוגוי~יסוס"יןווכיתניא

C כפירווס::קגןכידימכמנינכי!וC םכמנרסו ('ג:/כ::כ'מנרמיגוC כיעימt ררירננכימכללנומr: ו •סfוגיוןכיר!:ןיf,"מינרר,C )fו tדר'(כנכוC וסכfויךגןf
כרי C~כ rמ tרויסקכיסממימ,ן :tכמקרר I<:רנככריכומדמיג Cכמקררג Iדנכנרינןי!וגיןןסוהיי;::סריעכ Iו:<מ Cנינכי!ו Cמ,סורנכיר",ניכ tנרכממגןכיריינימכמ,סורנכיקי
מט cומכיון Sנכירנכ~סומ~כמ,ן Cרורכי :tממfו :tוכס :t' tורורכמקרםי I<:יס Cנכימטקרז tכפרכמונרגןכיריכמכוfונ'נכ'!ו Cכ cכ Cנכנני~ :t נ::ממרכממגרוכריומ"י

כ Cדר'רכנכי"גככ'ון S ~כסfוין tרורכיסקכממר :r'נו Sומרמ tכמקדסומרכ Iיס Cר« ו!'ני Cירו!ו Dנסמורסכ Cנכו C::נינכיממפירומ!ומגיוכרי~יכ tורר'ממרכ!ומגרווגיכ Dג
 :ממרדכר tומקרfומררכררסמיון Sו t(מקררכ Iו!ו Cכע~ומריסמנוזמגמוממוכניומע(ע(יוחמ!:'מכור j(נכמימממרגו :rענומסוכיעי!ו f/:~ Cוניסוסו Iו(,,כרס

לוומשביובווונאשרדר.ר.יסכיןכצפצפהבע.וודס.רכיססיסעלואערז
הבמוילתנותרהשומיסוסיהיוראו II 'חאלזכותרהתרר.אנרךר IIוסהקרו
ארחותככחמותוברחוכהמסאווהםמיסונלגיעלתזעולכע!'ויה'ולמיס

 :להוא'ךואיןדהוריםכ'ןלצפצפהבמש'ות

M יוסף
מןוכפוייסיסזסיניסמ~ףמחטססך/ב Iרט~נגסין:ייןט~ממי~ומיייך 5 :מ)rכ~ק r)rוטנ"~גךרך 5כרנמךסגמגכנקנ~ימ"מעט:יגוך'ן~ףרג'
ססךסזס~ף::וןגיס r ף~~גחןנכ~י::וסמגיגוrווח 5סמססיונכממrו ~~~סך'ןב IIסגכיף ~"ככ~נ~וססמייכrוג .נכ~יססמגיגוחןrו 5מגמסלהידיעךיג

ירכ~ססיס נf~~וז r ף~~מחסססיוסככסין~ססר~ן .ככסיווכוממסיןמרסו~מ~ן'כןגג~סו rןך~ור"מ~ ן~~נכ~~נכגור ~~ו~ו~סרג~ i~יחמוסמייג
גנכךגrוןןס 5ממיגןגמממrו מ~~גפמןrוס rגמסוויסמיטכטרמrויןג~קטח'כ • ,II ~ 6גכגוכגיסומווכטרקר r~פוכמויגמ,כןנכ"וכ~קייסמגנוכוכוכךגכ~

זיגט Cעכ(ר וf( 'ס~כס«ע(ינומוכס .כי'טלן.רםציתכל :ממנרןסמנרןוכ(ומנרן.,מוךכוחוfונירקן 5עי Dtמנכמרי::(ומיסו!ו :r~עגמנזכוכfומי Sנע'"רןהנינה
C נעt מסS וכפונכ(ומיוfנחר::מהה~כמכS ס) S וגנו.וס'נכסנרו(גחמרםע(יסס~טווחr: וזססc וטfככררגחיסןתמייםtקימרC כיו 5,מנוIכערסיינווC ו'וטטז'עונוסףיימןfכז

('סומךfויימן Cכגנ ;עונרע(יסןמכרן,ו~ןומ Sננסג(וממרווחינו Sכקד/:ו (Iממיונcסימגיעכ(כססודרס.חסיס'ןגינכס::ןחןרקרסומ S:רמגנ~~כרן C'C::מוחכממריסור:ררכ
r )::ו i ומ::מעומוסחסנכונרfויזסומנימרסגןסיfויודיכfעועכרומגיכרמ}t מסו 1יימc ועמסטסטעכר~רממגנt: וסfו (מ,כגןfמומיt וסמעfסזס,נורקסוערכריpכfסדו>c נוון

 •געפאר )בf • 1סגרמתיה

זכניה)י'ע

.u ••• 

יוסףיך
 : '!מ{י Cיא
 :בכיגוק Dינ"וב
גניכ:קיןכסrנים Dב

עינקיעע'נ Iס Cר
גנ',גfומני(ס
(ר:בע'ג~סנככדממ

ין :rר:'דקו :ע'fוסכ
ע'כ ~רע,יועימ ,

 :פ:וי :cס .rרו.זופס
 : t '«מיע ~ריכי

••• 
גאוניםחרושי

שסvווסיfווכ~ס
מחיזסמיוגר :tמ
vוקיסוכי~'כרמ

 וf~וfויזמיס cמוקי
סעננכיס " Cינכסיו

 (' 1גככ'טיסןדיס
כ •כ Cכימ Cכרמ
כירןfומ Cסרסמן
יחמ;כוגfוז::רר:חי!ו
fוזיחורככ cנכורכ
ופ Dירוטסכנכנכמורי

כמ, 5גו(ססנס
ספסר t\ ,ירכטסכנכ

גמסeי,נזסוסערר

נכגנו tח וf(סמוסיכ
מ;כיכססימ«ממ(

מיס Cסממר Sובווגוי
רןכככס O' 'ז(fו



רףעמחדממגמכרףוסבחשלישיפרקהנזוללולכדמך,ש"א
 ,~ורפרערבה :רdווזכיו"ןכ:כתחלות'סגסמככיחכגסיככסו:;כם ,היפכ·זלשמור :כרי:רס iמ'כזרגוככגוגכחייבבכגיסס:זרכינוהוrו 5ככ

וככשום' :רrר..ורסככזמופרםהםמ,גסכערכסככוריסומ,גסרוקיס 5וססכייiרוסח~ככיריסרגיםו ,כייiרוסיסכססוחכירו :כעיעוiרמרבירת' :נםכינכי
תתח :פס)(iרכסיסמ\ימטrכfגסגכגסיחיגסס'ז)(ככיגסעכווחיוכ tיגכוגמומ IIו' ),'(יףכררכחכמסגחכוכככסררחמגמגנט' ' iכסגמוטככגוס

"ינס\ס:והביאוסרפסוסיסעסירססיחסוססעכעוככם,וסרנקימ·ססיוו:;כfכסמרז':עמיסמנכיסכככחריעגעגוסגמכמגוכיס:יסויוינכיססנfיכיס'
גככססיtוכמיסרמכמנכ ,ורכןוזקרפס

נכרכסחינועווכיקהכיוכוכזנמ:ימוכסכין"קטורכנוחנו •לנענעהיודעקטזא IIעמברףפס 5פ 5גוכס Sנכו:;וכווססrרסורסיפגככ
ווכגנכגעיזYוחסוכטגיסדניריסוכגככ •ביולבחייבלנענעהיודעסרrררס:ו:;כסוכיסוכזרמוקרסיירכםכרסיס
נרבכירס"ר""זנזרrנfוסגכסיסכסוככקיפיוללכזוכחיפרם//'ווכ/'כפעורחגי[יכול

גגימ,ס':יוסךחוחסזוקפיזגןוrכfכיאביויזתפילשומר •בציציתחייבף tחתעוסייגרגכג//נ 'ו"סוננכtכי
םסיווככנמגי] Jזגריסמניחרחכויסמלמדואכיולדבריודע •תפילי!יולוקחכוםסיסער 5ונירסריןעווכiריססססוככ
ככrרזככמגו:;ייסרמכהקרכמנכככrוקגיהמנונארבארמהיאמאיותרהש IIוקחורהננכסרפקכדמנכריגןכנכנכרסוככט

וכמסנכסהfכסכסינו .מנהג :סניוכסקהלחומרשהמשהלנוצוהתורה )וג(וכויסונכגיס .-Dיכפרקמ"רוונכוד"דכיקין
כרגסגנכידכמנכיכסכופקמכסס.rנקוכסיי 11יכfויר//fויסוריוטגיגוכסור"fוככרכ
rורסרכמגגככרמפי'כוו 5וגוכיככרדכיגמ •ראשוןפסוקאהמאשקעקככ I15גככיוכיוחסזיככגיסגגממיגיםםגיכ
קרייתא :ררנ]חכוס[אייבו' :כיiרמרביעיפר!'ייוערכחלולכוגסחייסוריזסוככררן..סכסוקיסרסוי

ומקשקשיו :ויוםניססגפריסכי'מ,ח 1 ;..., /נן/ח Iרסמככרסררפרקמככריגןכיםגfו
 :נסכינכימ:יגרנכיסfוהנכורריו .כגרוכימבריהיצחרלרברבאליהאמרע"בסגרףנכורכגועוגסגככפעורירככגינכזריס
גi:ירוכיסזכפירמ'כסגרזימיfוואכליי Iיב 11נכגסיונכרק IIכנכ:יסמרכוכיוססרין

כמרfכ:אריךכעגייסנכפקיריסומיגסמאואחאאאורברחדרבבכפרוסיכיגמהפכסופריודסייוגווכסיק
מריוגמ'מוגוגעםוחטונמריו'דחנןהאאכוךאמרדהוהמעלייחאמילתאלךכפעורנעעגסיגוכגיכ IIרמגמסגfוגי

רוככססים )ר(ונעזרחגרוזרנרכםוןואותואתחפעםהמזבחאתמקיפיןהיוםגכלחותס
:אמר ' mכככ'נגמחריןנחככנגחועיוחאלעזרדרבימשמיהאבוךאמרהכיפעמיסשבעהמזבחאתמקיפיןהיוהיום

פעוכהסרפרנכםמחסכפימריו'כמגיסחלאתחפעםבסופווערכהבתחלחוחשבחאחדוחהלולבאיחיביחי •בלולב- ce _ ....-ו:rו-
כfוגכ::ומוכרסוסמורסו:;כינכימנכפירומ ' 1ל ,.יללי
 :גרכרנכןונכוהר tiקו tiסקfוכככסמורסוכfווהניחוםשמעערבהשמורביותוהביאובשבתהיותערבהשעישב

יייר'י\.יrויכרו :רוק 5נרfו IIר .אמרבדםוהכירולחמרהאבניםתתדוכבשוםונטלוםבייתוסיםבהסוהכירובעןרה
 :סזמחכמרזררטמגיםגסככ'ענרוגנרהמןבחבצידיוןקפוםהכהניםוהביאוסהאבניםמתתחושמטוםהארץעמי
 :מרסכזרחיחיכמחיגם'נרזרככיחירלאבנשילהאלמאהשבתאתדוחהערבהשחיבוטמוריםבייתוסיםזאיז tילפי

ו:;מסנוג,יו'חקגו iכמור~ןרסחלך •תיובתאחיא
זיrויfואפקר :זסגהרס ר;:ו'כררך • •י

 pוו .פייעיfו:וחבכעגייס .כורםוגיfואמררחדנביאיםיסדרערבהאמרחדרויב"ליוחנזרביאיתמרא l/עמדדף
לא :גi:ייוכיסקו:; ti~קוכגיסןפרועוiייסודדארמהואיוחנ!דרביתסתייםנביאיםמנהגערבה

יוסכככנכורכריטכוחמ;מווג"יסגו :תסתייםהואנביאיםיסודערבחיוחנן'ר Iאאבהודא"רנביאים
גכיחיס':אלאטנחiר iסגכונוויגיונרוכגבראחחואאתאצדוiכבראלעזרדרביסמיחסאינמאחוחאייבואמרע"גשם

I I I ללI ז;;ינמיורעיסחיגסוססכניחוטסוגן
וגעסוסומורוג 5נככגיגיסומ,גססיוסקרייתאבניואתואיתיןיתיאיאיתכרמיאליאיתירייתאא//ל

רגקיטמממייס Iכfווו:;פ':אכלע~יססקאהוהאירךלאא"ל •אריךלאאואריךבזיתיאואוכלי!בכרמיאומקשקישו
מ tiכווסכיiיכגיעכסונכןfוירכ •סוכוןברמחיתיולאשניןארבעיזהדאבארעאדיירהויתיכדואמרואזילליהשביק
 :גסנכןו:;כירווכסונככסנכודהונכנכוארטאיעבדומאיריהארמואתאהדר •כדי!דמתקנ!באורחיזמהלךאיניש

ככופטמסמ 5ו:;ככו·.רככסככיחואפילן •כרמיאלiכשסושיפריטיאוהבלחשוכיאזיתיאאפסר"יח
וג"טיסכןכחמבכפ"גסוזרז;;גורנמס • I ' I I .י

 ,והרסבא :גכוסח 5יככטגמפיזיס ti,חויותרשבותתבערניאדםיחלךאלצדוקברר/יאמשום[איינו](אביי)אמרשם
וכעוגגיסקטניסרגיסנכונכעמסנכורסלאושפיןיהאבללביתיהאלא jאדםלאכהנארבארמפרסאותמשלש

כזוגהי .:לפטורגסן tiכםונוןכקנכחאפילואלאנצרכהלאכהנארבארמדאמריואיכאסמוךדנקיtפאמאי
 :אשכחילאדהרסנאכסאואפילועובדאהוהבדידיכהנארבארמלביחיה

ועדשנברחאימיוםהדי!מזוכלוהעולםכלאתלפטוראנייכולרשכ/'ימשוםירמיחא"רחןקיהא"רע"בהמךףיד
יעקבעיון

 : ;Cע'וזקיס sסנניו ;Cגננעומ :Iנענויקנמו :Iרקננו Sעממנסמפמרוסזנרמוננרסיססנמפירוt:ויפ'מננרמסיספנענ .סזיןננןגונוסעונסגננפווכריכילבי

יוסףעץ

כ'רףערגין(חוס'נקיחסבסוט"ךיקייסרמיסןחפיניןמטוסחינמינחחריווסניסנפניויכיח Sנסנינעוכוףטיורעס"נו ,:להתעופף Iווחנףסמסורר
נחפ'ןרטבחבפיקסרוווחבנ . '''טרעיינביחיסאיא :חביו)רווסע"בפחוחורוקחג'סעיף 1 "'סימןבחווחע"ן Gק"ב~עחביוריח S'Sס{ממrוויוזע
{יססיסי~fכססנתורך S {מעטמגיניוכניתוטמ,ןככויוז{ניתיסמ~fכממרןס{מ ' 1זנפי{'ישמיר :(נס"ט)"דו{יגית Sכחייבומ,כןמיווגמכ{כ II ,מכן

פי'יס tiחיכוקטחממ,כ~ומרסמיןכויPןחמחיפיז! tiנחוחכנכטכת~fווג~מידיזנפיכי!נםמירסיךןעקט!ג'סעיף ד"~סיי"מ"ת,ו ltiרסכסמככיrובססיככוס
סביתנענטסחי!חסח f~Iווספ'ניככסירךסחיןס tiסכיתכועככוייזגנומרגקט~מיזנ 5 ' 5ינכי ,תפיני!~ו~וקחאניי :נססיפיחינמייסןסנ)ונטסרס
סיססטרבמסמועוכמסטמוגמדמס{ניתי'.אפי', :סרכסמכיגיסס~כןמניוטנכנונרכנגמתיוגננמיני{כונני .נויטט{יתדמסתממינוקורניטנמ

בלוםאוזר

ס ,ננ Cמ(מני
נסמ,ןכחרננימ

נזגפ'קיס~ימ"יי
ננר~סמ,ן מ('"ננ(
רמסככ );'יד~
כ'סoיקנ'נדכ'מנ

 'ק' P,ונעסיפרי Pר
גמעכידס~נונ,ר

',יז (,ןכ ~(סוס
ונכי'נ 11 ס("נ

נר~דמענווסרוח
 Cע'וכו'ריי 5

נמעפחמובכי'עכ',
מקיונומנרסנס:כו

t סענכןק;י~סr סר
כמכס',ר'ין C ר,:

"עיקרססכמ,(ו
נסנוסמוע'~סמנס
רפו~סור\(יסבכיעיר

 ( :1 ""סייון 5{כוכ
סמוספומוכוכי ,ווס
רכרסיסמעומ :tגמ

כ'רונמוס"מ'
ו'עריר l\ונמוכוכמ

מיס :tמ(מ cר cכ(מ
ןסמ iמר'מנררו
יסס :tיfכסגורס
 :(ננסבכמיק) .ורו'ק

יוסףיר
ככיננככרגיןא

 :'רחניגמ'ממוםפמ'
 :ככימיכנרוכחב
 :בכ'ממס{קמןג
 :מ'גמופPמfוו

...... 
גאוניםחדישי

יסבגרככ :I"מי
יסמסו:ינן Iסמ

 {'ו " Cופירומזנרס
נער'סמומס ."רכ::ו

ממ,ענרויכמ!:ר
סן Iנכר'מניסרמרס

מיס''ר'ןרי, 5ו'
כעונריס Cינכר Cח

גס(ונננממנרימו
מומורכ Cרסגמ(ו
וסכ{יוןררבגסס
מרוסייכור cכמ
נכ(נ'ם C "מפו

סס Cקרחדמת
עסנעfו'ן (!,מר

מ'רמ :tנסרו iCל
נכנרוכוחרtסמוסר

כפגבכנסהוקומfו
חוקסממ!«נסכח

סר\מומוח!:גו
ס , " :tסורfננכומ
וע'וח,רס)וכמqס
'מרון~כםfומר

סנ:כגימ "1~כמס
מןרומסכימרון

גמו (ירו tרס~
ניןע 5"מומ,ןר cמ

מ'ןגן{חו!:ןוfכר
חגמסנין כI!ו""
fוכסו(ןכי(סכ(ומ

~ורסכ'מחריייקס
סכמונרדמרכרןוfומ

מורוסיס 5 "כרג'
 '(גר(רכוח,ננרמור

נכמיכחיומורזנריו
ק~ויסיסfכגס xCPו

9i 

ומיג(רכס'ס Iנקסררזס rמגננררוכ«כמfוכמננסקיס'קרונכונfו :tונמןכיןמ,כו :tנונר~סמונקיס,עכןרגרי-(ןסיסס(מfו!נח'ננבכזרfויססנימ,רככיי •ממ'כוכמרמקרומיכ'~כמחביבח
 :tספ'רנמכ'םסונ(כס,'עכורמ,ממנעימומ,(פכ'סס'קרסי:וומכמננרורכfו'כוס'חוסריקרמססמורסכפכיסס"נמ :C't(פכיססענרוסוfומסכממרוכfונ" 'יI\ ~ f tמקורס " , 1ויעכ
בכ(ויסfו Cפ'רוז('נעיס'גיכיע"רכמ :t '(סמ,כןקע 1יימ t(עקירסנכ«ונר,ר(מפiי'ו :tכמססגננרמייחגמימנמנמורסננרנרכניממ,כו cמומנ cומימ(וכ(ס'מוקדםס :tנרמ,סןעור
חעוכר Cוכחוס Sננסקורסננרגסנבכנורס Sירנו Iכמבככיסכנרוסבכו::ומסר~רסניומר!:יזדרזכוננרחזםטכנירוככמסוס S "נסחמיז Iמ, c jג'ו Cמם!:רקורסמוגןרהחרכח C '(כוימ,

ו{מחור\ו וf{נסס !'וf:!חרסננינסס :ו' {וfר:!'גןריחוכחןנעס כf{נכמ'ןזובכרגסמס {כfר:ו'fוכונחכיבכרגיפי{ריוי ,יfוז .כ\ןערבההיבוtפ :גיכ"קויסע(יו"מכוס



מהרש"אמותמדףוסכחרכיעיפרקוערבהלולכי Hרש

בככיי:ןכיסקייבכיס tiככבכנככסוגו"בככיסנגיראיתי :וק"כ]מוחס ~בככיכקככ(*יגוכגיסריןמןופוטיןרס.. Iובכוגוחסג ltiמבכגכסונכ Iמג
כםמיס~ככו~ ~ l/ובכבבכניי~ככיקרוייסבסייגיס ::tסבכמרזריקיס sו~כוו"~מיוס,סנונגכמיחפז ,ככימ,גכזרואלםלי :וגיוהי)מרונבגרס
יסוךסכמרזםסייגיס ::t ~ריקיס Sםלנfוורמו '/ר/ Iוגווכfכורiכומגכנוiכיוב.גכוזירו..'כו:ייתם,ו'יגמומםמנכיר..כ~כמקומומוגסמי,וגמוfוכמכי

ח/י/סכיבכfנמר t:: Iוגוררfנ ~ו~מנפיי//ח :גרכנכי,ינג.ונסגכוונסכונכfנמרונכניו(ומס)fנככגיכורוזג~מנגיסמםמריוiכרועכיוסיס Pרי 5
ס'מיוס~בכירס tiורקרמסיפיסווכ"ורבכ 5ממכיו ~י~ ::tימיס " ::tמכיגבךכו

וסחוס'"י tiרטפי'כמוקרריטטמסשנבראמיוםעמיבניחאלעזואלמליעכשיוויוהסגרגהיכסחרןנכסופע tiסי~וסומ
כיס tiרו Iרמיגי::רו tiררנ::ר Iסספוכפרקעמנועוזיהו iביותםמליואעכשיוועדהעולםטסכמרו Iעכנעככמוכו'בופעכרכ

וס'קסכ//~םנמו ::tגכגiיקרמ ::tנמט~ ::t , ,(אל 'ךלימנוו Iוגמיכטמחונחחר rכיזריו [מנוכה
מיכי~ררםווסגfו t:iע"םסמנםוווטמס[ואמר]ארמ) •םהעו iועםהעושננראוםםכםסממרורוםסי~ריכיסכו'גהחהיוככו

נכיררע,גסםטי~וכ~ tiמנמרטכקוראיתיי fנ/ t ~"רמ'~וםמיהiוירניארמחזקיהרני ~:~ר,סםיגנסנכר .רנג.ונס:יערמכיר
ככוריסנכיררגמיכקמ,כ"נככ~ tiירוב'יסונניאניהםאלףאסומעטיוהסעלייהנני ~כעסקיכעייוככיכממי*(ג,ומרראיתי'

מיוסנ Iגהטפירוענ::רונו'חכסנכנסשניםאםמהםובנייאהםמאהאםמהם f 'כ'fכ'רומסמונכעיןוחן :גכגיי~)נכי
ובככ::רנעונסטסטרוי::רםס:ינס ::tטמס 'ר::והארמהאיגוליזוטרי ~ומ •הםובניאניהםטמקנניוגתעני::רטנניוח Iמ1גטס:ןכרכפי
ריקימ' Sרררממגףזכ Hיגבגיכ~סייכקמי-"ל-,טמנס'~סביב ,ססמונכעיןסטכינספני
 :רוכ'סממיר~כססpסנריfנר;סiכגכיהאנרראהוו(רפסיפיארסבחנסי[רנא](רזנ)/נ Iנכfכבוכ~ I'סרקרfכסיפי~ .מכףר tiגכ

ריבגכרךספקכרימ]כנכרוךכחורן[עייוה]/קונ/דקמיהדייהנדרדר,נ/ה)קמיהרכירוםכיסםכעiכיךנכמגiכיכקרחררביכו
כחספקנרימרוכסחגגי~מרוכסיקנרקרקלאאלףעשרשומנהסניס' )מחיחזקאל(שנארמסוככיומס ::tבםגיגסנמקוסכסגיגמיניס

וחנןריקיס Sמכ"ופתוח::רוונמממיר::רהאהמאירהספiכלריא , tבדמסתגליהאiכשיאכמכריסבססריקיס S ~ורס..מגף/ח/'מומו
רמסכחוררמט::ר::רrרוכזנפרקנו Iחנכריי I 'י ל~'-:לי I(כמרכרםגחמררiר tiסממכחגיכפניס
כחכסכימיסוככסמחירסנחסקפכריחרהמאנהשא ~רבאס_.-ןומםתגפעכמסוכיטרחככיעקביfו"רכעחככ)
רסמסוי"נממיר~ Iכמספקניירמוכוליןוטרימיהמאירהכאספקלרי~ירמסתכליכפניכיוטניסגיכג)(יטעי~ומומרחכ

ריקיס 5כסגfנfנככקחוכרכככימ,סאנייוהארמהם)ינניאבהםשניס(אסהאיעיגיןו~יוג)(םסומווכרrיסרס ~'~י'~
קנכfורוזככיריורםכ//'גמווזכגוכיסדמקנליצדיקיושיתאיומחלחעלמאפחותלאס S'וכזכ'אספקלריא :מוריןממרומומ

ק//קומי~מככימעריףרזכגסכורמוכריגןכלאשריי)(ישעיחרמשביומאכלשכינהפניג/ Iגוכחיר-ינס;יג-יכיגיססמ S5רrי.,ו
ריקיס Sמ"סחכו ר::/ Iכרסרקמס::רימל ~ל ,-"לטמ,ןריקיס 5ויטכ~רומ,ן tiז~גמרח~
נמסיע"טט'עכי::רסממקייסט::רבכוכסאהווושיתאתי!בגימרטיא ו/' 7וחוגי :מ"םכרחומיגוכיוומיגןג//גכסןממיר::ר
ררrר.סוי"גריקיס S/ס Iממניןמחור",מ :כרכלאדעייליהאכבדעייליהאקשיאט::רומכגח::ר,,חגיס ,כוחכריגכאשרי
וסגfכקממרכנכ;וכfנכמנכביסריקיס 5כרכיתימאואיןיראירגאמרא/ Iעםורףטוכגמיעיילי :כר~וח •בבר :גוגמגין
 : ;· Pוקוכיירימוסגכיסכעיווכזכגמיסוראהכאפפאכרנאנחיוכ"'סווכועטיו ...סררסוiככנמ .כר

םtלרינמגמכ iנ'~רםוכוס , Iורככני'לו/ו Iנמרתורםנשרחהמכ//הכמדתשלאםחזיק'סס:וככימגיססכיס ::tמסקחמר
[חא :נימטרימכו«נחררטו Iחכרגג , l 'מס

 :נכ"טכרו'מונגטיור"מונרכטמנכוו Iרנכמוכמוחווכגוריק Sו:iיסמגכומכןחרנוסנגטוןכרכערוופירםורנכר/י ltiפירנכייו , '"וכנררגנייגי

קביעיון
(נכבכ~ס ..ם::ץנקfורובוננחם ,".וf~ונ(fוי""יר(ח"םיrוסם{ק'ננננfוירסנסfוקפ~יימרסfו{נדדננ:::סוחס{זננרסקננרס!ב'fוס I:1:::נניננסנממ,רס:'{רימקנמספחנ{' (Iיננאה

עץ

 כf~כfרכ~ Sג כf~פייוסר/ץ )":!ר(כ~וסfכ Sימ כf~!:~fכו!:פיויס :!//וכיס~ך כf~כ//fכגנפ
כ!:כי~ו!:יכיוכ!:יכמופין Sמסיוט~ממו!:פיומ~כימכגנימ~מכ~ומר~ניחומפי~ו
ו~מ jוומג'~ממפ"סיכמטנמנסכי~וסגיגו~מימרוחיגמ~ניחיסמפי~ומ~מ

ו~פםר'"רוסיס Iספםסגימןרוגפקמ , ~/ Iנכגגסגמורביגנכווכמסמיוגגןחייטן
וממרןגמ Iמימןמר/ו Iונכסמון.נכמוסגיסמסנכוותינכגסמיןכוריf1וממןטפןן
מוווכחיוו Iיסמפי~וfכ Sגמ .וfכסור~מו!:פיוfכ/ם I "~כיחיסfכפי~וfכ~מכון

 :מוחרגנמומוזגומיוfוסמסוךט Iוגקfוממ,ו/סר/~פ'ןמכ~fוסורגנמו
ס!:ייכיס!:כמרזויקיס Sגנ~יס,וס~יסקריכסמיי~מגנ~סכוי.גנ~יסכגיראיתייד

 ~//רובויומנויחומגכ~וחיונטמיססניגססגחונטסוגכ~גכ~יסכגיכמרזטס
 .)מ'(מסרסוג~גכן~סגכי~סגכו!~סכי~יסייסנfורזססס Iססייגייקיס Sט~מכרוחו

וח Iסבימנכטס~פןמגןרומ~מינכןכי!וסןס Iגכגבגיכנכסקי !"כג~~נןגחחןג/ Iור
וריריירגכגגכגממ.פחוחלאסס:מוגכןכיןטגיגספגיסמ,גזגיסכחס Iגכ~טכגן
 ~:!רונ:גג~פיסומ .ויקי Sו!:יחfכתרתיו : )/כסימןס//~פרטסר/ננ/ק I(וכס/

מיימיגיסכססמ Sכמfכטרמגנ~ס ~:!סכסדריןג~פיוסייוג ./ו/~!:סוfומסוריו
וסומיוסגכ~סגכו~ס~ןון~מטפטגסfווחויו!:כיס~זווכסומ!:ממי~יס~כווח
סומוסוכגפי 'וf"מ Sיוסגכו~סמכויס ו//~ומחייכיס/ס I ( סוf:!סרוכמחרגיוון

) J /וS כגגטגיכספגיסמקנניסכדוררטימיסדיקיסI ווסf!i וגיסרfגI יס
~סיוחמגיכסמדרנחגפימגזיסו IIכ~רחמיסנגכוררמגכ~סט~כבכורסגחנסוסיף

מסונכןכ/ס I-יקנ tiגכו~מיסמנף/ח/סיכגפן-יסמגףחיסיימספרכומי.מ S ,גסוסגכ
ככווחומחויקfו l /כ~סיוחזנוסרוגמנוfורסגכונמיסחיגמגי!!:ססיוסגכ~נסס
סממ,רס'נמספקגרימומסתכ~'הא :רסוחנ~מכר,:בלא(וגס/'ק)מחךגכו~ס

סמרחני!ומפסיקז Sחוס Iס מ~:!גכו/כ Jכ~ס Sמוגדגוסכופססוחוסגכגי!

יףס
כעו~ספסרו סךנf~:!!:סגסמסננוף~ג!:ססו Iסע~'כגכו~סכ!:ססג!:מוחיןס

ככוףתס Sמקממנסמסתנטנרק .סגסוכסמדורוגכיקרמקורסססיוןסגכנ
גרס Iסעיססוסכסמחססוככיסחסניסממירתסקיךסון Sרסן Iנסוגונ~יוסו
"מו~גסמסגגכ~רקסו"סבוףגיסגכניוןכגכוגסמ Iסססגסמסח~קסייגי
רקמנוכסמיוגסכוףגןנסוףסגסתחתוןס 5גקיקמנבוסוכ I ';סגגכ~
 ~:!סרב~יססוףנחיגחגגכנסנוףגקרfכו~כוסג!:מס נ:!סחחמו!ס S~ק

סנוףסייגוובוירנניומגנ~גגננוסנטממרווס .ננוף ~ס~מ:!ג:!סגסמס
גכגיומיססוממנמוזגסמ,גוסמךרנסו~וסחוקמ)סררכ"רס(וגכיין
כמספק~רימגירמותויגסיוס .מיןסנוףגמגומו Sגכטחטנוטפגניוחר

מגג ,סונרס 5::ועגכגיסורוטרימספטיןכססכווגיתך~ייוכסממ,רס
רס Iממ!:מ,גסזוגגיזכסגג) Iג Iטפ(סייוגסמרמססומממ,יסנ~ Iטממ Iמספק~ר

נ"ונמ~ומטנמיומנוין)'מיסמוס/'ר(מסנמון~ו Sסמתמרמסרקגכגיסךרו
גו .ר!:וחננ~נפגיוכוככסיומ,ס Sיוחמיונו fSורסניליסניחווגניגנרכיו

נירfכח ~:!ומויק Sנמגכ~מ!:סניגכו(סססנונסיחיךיסניי~יססזוסיךיס
יחנרו~פנ'יגככסין ,חמיךגכחכנ~נסיוונקוח!:גפ!:תויססגיוןfכנסיס)
 J,יומססונניסימטיסיסנןכוח , Iרטנ/סיסונגן .רטומנ~מגכ~ממנססומ
סמ~סיסנגכנרותמסגןעסק~טיס~נססתוו~מס Iטגגמסבמגכרסטסיו

רסיתב~מ'"ייסיןססמכו'ןטטמגכוגפייוו"~גחניסגכרוןח"ס)(חורח
מ~וג ltiעוגככסיןן I ח:!חוחסfכנ~ .מוגכןכיןגיגס eס ':פ~סגכומדיססמגfוגיס
נכגיסןנכ/'עסגכו~יןךיקיס Sסמומריסוים .סןסרנססמ~fו,יסנ!:גיגס
מועןכיןטממריוסמוגכןכיןססונוכן I /נ:!רגמוכמוחינוגוךיק S!:יסחכ~ומר

 : ~"גככסוסנייר

יוסףידנ

 :פ'נמפכטדיין "
מ·חמם Cו ם:!ב
ה'קבה'דקטראד

ד\האונל'סר'יתמב
וכ'ס '"שבאטר

נינוווג : iנגכיו
 :מ'פננ

...... 
יםגאינחרישי

מ~סיסכיכמי Cרנ
מ{סננמדםמח Cכ

יסווממככיוח
נמוייחךוךנןקיס
כבכו~ס ~כ~סממ,י
 ~ Sוסמר cמונfוור
 ~'(סבכיוסמfוךין
כרמסנfווין Cכמ'
ננסו5ירומיןוfוי

כינוס{סרמין
 .פחיקיס"דנייס

כ''עו "וטכס
 כI 'i!כמ ' '7'ח~מ
סססותי" ' Cחופ

ססנינכיומ, cוכ
fווחבמיסנמפרס

נמיי Sנמיניםיסס
סכ1!ינfומריגס

ש~סי IO' Pד' Sו
ככע!:ס\"'ריגכנכ'

 ~ (Iטש(סנכsכככיךיס
נימיח'ונניגכמדו

(רמזימוס{מגכ{ס
fויחס Iדימכוגר
מיס tסכfו' s ~כיח
D חמסכפכיייססכי

 , (פנבכ :iיוסבסי
 ~' Cננכרפועי'י(נס
 :I 'ע'וס ~כS ,':!ככ
fו!:נכרrוכיח Oניsכ
רני'םמינפנכי

וסיfו ':ק{וסnווס
כ~ככrנfננמכיבכ~

(רfוזנ"'יייסייוננ
I ו"י(דייסfייכמי
סממויו!(ון C (כ

יךע{מנ~וקים
 ,פסנו(fוסמח

 1מ, :tיינ סג(<::כ
סי(מיחחו l'tcחן
S נמויסוממךיק

יס tרובכ'יfוכס "
עבכיו S '~מ Iסעדיו
מגכ~מויסמ p(סכ

פד Sומ,Iכ tמי
נכס Sנכ(פמויס
כייח~גו :jtונמ
יספסעיכ'מס

ינוfוממ,ן'סח(ר\
ימספףוכממחfוויס

חויומננכיקוי
וfוסיוחכסר Pסמו
כיוניסו ~חס

 ::' \1יוסדספ I)Iכחי
כי<pויןנכסמויוח

ויךקוייח c ::מ
סמגכמירםפ(ניi'כן

מגוכסגכנומק"ננס
כנכרסבככ I .כמכוfוי

גכק" Stס Pר lכמfו
 I)'Cמוומ·ןנגכיי
סכווכסד'{פ~ס
נכ(יfוסכסגוס

 Pינ Iגכ Iסחויסנויון
נסרסזנ..גכסי\ח

בכ~ ~'יוcבימכ



מטמחמךרףסוכחרכיעיפרקוערכהלולכמד~ש"א  100ניוםאוצר

 •סקכוןססרת =נגגיוסנכוטיףנכס . P'Iככזרfויגוסלא :כ:יו,וסטrוןנכספיוססיריססירוגטפרכמןפירסוןי ' '1 •ו,ו':וסיהיןfוכוירגיןסתוקי
סנכועאם :רנכמכוסנכוטיףכיומרונכמגחויקו Iמזרחגנכ:ונכגחחרסחכחיסגמוירדגמונכנוגיםי"גמו:;ו:;חפכעו:;וכוככיסו:;כit\ייחיןנקגי
ו:;גמכמווחסוגרן..ןכיףככמורחוגגחו:;מגכחז(ו:;מוגכי\.רגגחמס •rנו:;מגכגןרררםכרמ:ויוכ'·םיחגרחאלא :];:ו"כנוגו'נ:יורחוגיוחגמוחפירגכו:;ון

ד"א :גירויספיזכגחזמןגמחרחו:;מבכגחגו:;מונכגיכרוחומיזןע:ייחרס"כממןרחיגחרקחו:;יגגוח:וגרימגסררוגו'נרמרגר1tגיחרס'/כמסוס
-~. eH ~ C!_ -ווןגרורסיןמיןסרקגנכסורססגיfמ •כיםןסונכעמהסחססו'נוm חגמוךוגככר

גכסיןכומהזרגס . i:!כiחתשמעטנמרה:מדתמחזיקאינומלאמחזיקעוונ][שםריקזכליכחומטרסוןיגמו'סכרמסוגסגמגמכ
ואם :יטגיסרכריס Jמזווחרסיסרכריסאינודיiכומחזיiכמלאכליהואכרוךהiכדושגכררfכרםימזסיrיכרממיגיסגנכררםמגמ
רעמןוזוסיזרמםככעוגח •כנכןיפגס I I I 'ועכייס-, '''סרכרהנכר!:fiכיחיוכיrו t:iן:;מ
גירבכ i'Jוכבכ. t:ii'Jגמן:שוב t:iכיגמרמוכfוו:;רתשמעשמועאםויאמרטז)(שמותשנאמרחמזיקניגרמ,חרוכמןורכ'ני~נ"נרורגיס
הטוכבככמנחורגוכבכסוקכוח tiנחחפוז tiג •תשמעלאלאוואםתשפעשומעאםוגו'נימטיחיוכיוכטטח'יס'ימגימןרר\ר

 :ננכרוהוגיוכיביש!· :גסמחחגסנמכחדשתשמעכישזשומעאתהאםאחרדכריrג.גיכפרקגקמןון, t:iפרכרןעגוןכגכרמו
 •כוח .tAיסמי = jומיגוכגמן •בחדש :תשמעלאשובלבבךיפנהואםיוזרגןררכיו::יקסוו P::ימוגמנוגו::יו'כ
כוסחזקת :גירוםכיסטמון::יוממעיןצלוחיתריצדהמיםניסוךמשנחעוואסחדףטזוכקמןוגו'יככימםםמסכרד::יגממררווי
ס::ייןרכיעימסגגסגיססזרומוס Iר .כונין-"יורסגרסכסעס vמרויrג.ניככפרק
בכזרסמסבכריחחר •סמיסשער :גגנסשלשתמחזקתזהכשלרפק , IIפרו:;"גסוןממכסנכווו:;וגו'ו:;יהין

כ tiגוחיח 5מככיסיןו:;נוו:;סבכגגןכקרמלשערהגיעוהשלוחממיאותהממלאהיהלוניזורכ'טיחיןרוררגיסח)כסגנו,יןגןמנו
 •וי:וירגכ:תקעוגחגכיסווו:;כמיסופנהכככשעלה •ותקעווהריעותקעוהמיםכמי t:iירוונחכמורנסוכוpוו:;כיסורוחסן
חנxtי t:iויכ)(יסבכי::ורגמיכנכחס t:iמסוסיהודהרבישםהיוכםףשלספליוושנילשמאלוככסוןיטורוין."מכרנג.ווקסגמכוכיומיוכ Sוכ

כררונכוס:ויס . i:!נגנעלה =ןוכםסמיסיייליילגמןרמיןגמרזגמרוכווכיגי::ועגוןכיכוי
ס:וגסגיס .גסממ,וופנה :מזכזרסגהםפנומושדחושהאאוסדהשאומדגמוןס '''ררחגינמרחוכורמיפכונהמ

כרס::וומררווכימנכבכרכימכקרןגבכו:;יסחוטמיושניכמיועוונ]נשםומנוקביוהייומפני::ויירכגמור:וגמרטימיןfוגממ:יוספומ
שהיו :י:וfוו:;כוססיממחגו t:iכפכרסשניהםשיהוכדידקואחדמעובהאדחדקיזטמחמחגגגומרסגמרטימיןרתססטיחין

טין..מנגסףודווכיס •פכיגסוכוטחייןייזשלומזרחיתמים ל~!מערבית •כאחדכריזנכדוכחוגגיןסיוויס...גפרס'''וגו'גח Iוכס
 •יקיסוחטמיןכ':כמיןגסירמןחור ti '"שלתוךייוושלייושללתוךמיםשלעירהימין t:iוימ t:iכרfוינכימ t:iמסכרכרמוסמ::ווס
ויג.חןכזרוטנכוחוח-כומככספגמזררחוטס I ,כימגומגייסורומ::יסרוררגרסר::ימס

ו"יסגי~::יספגיס Iכפ'רנג.יסמנכר::יכלמנסךהיהבלוגאורמיהורהאריצאמיםכסנכסמגמסימיףגרס...ומ,ןרס Pסנכ
נגעג::יrווןכנכיןררןויורייןנכקנחיןשפעםידךאתהגבהלואומדבולמנסךשמונהס Iכיכורמובכורסיחיןסגיססםגקרוfכ

וסייןרנג.יסכו tiס::יגקכונמזכחסוכזכחהעםכלורגמוהורגליוגביעלא'ניסךא'פרק
ממר:~נכנכו,קיסחנוניס ~~ט rנסימיורריןבשנינארמאורמבתיראבזיחודחרביתניפו'א)(תענית :בארתוניהז

 ~;:~ן~ז~ ~ו~ח~ךק ~' f ,;כנ~ ~~ו~מכאומים[מ]כאוהרימ"םיוו'דמווםכמשפטםבשביעיונסכיהבששיונכסיהם
 •מזרמככמגגיססכי::יססיר\,כדי :הותדהמוהמיםלניסוךדמז

ממ 5גככמיי-יסס"'ייסכננכרמגרנכפרסבראשיתימימששתשיתיויוחנורביאמד]חנהברכרנרבהאמרא 1fעמtפדףיז
[הווג :רק"יקכו:;י:ומרין 5גפיגומעשהחלאיםכמויריכיךחמוקיז)(שיהשנאמרנבראו

~פtכניס •ייןנ tiוכזרחווכיסטנ"נכרנוהתהוםעדויורדיזשמחולל,!חלאיםכמוהשיתיזאלויריכיךחמוסיאמזידי
זגסמכויןס Iנפכיזססקר!נ sמכחוכיסייי-1

~ינכוככנפיסוחחרמבכרגר 5נחחרגוסרבידביתנא •הואברוךהקדוששלאומנותוידימעשהאמוידימעשה
 ·ורכ'מונכריין."ר::ירבי :רח I'נכר::יייוכאורמיוסיברביבתיא •שיתבדאאלארבאשיתתקריאלבראשיתישמעאל

וסמכע::יקמיגוגיןסמגס::יפגיגיכמרמישיתיז
מףכנכינכריסי::יר'ומממ pמוורקfכמר

 :רבגיו]עגוכסיסממrכfכררוקי Sגטומחמפבכס t:iגמיסככיסוומוריןמ,ןטיג.רוקיןכפיגספגוכסיססההןסכרחס •ירןממהנבה :וכ,סגיסגטוכיכי
נמ)(ירוגיסממחוכקיןמ!רירבכיגןמוככווכגס~כ!'כtכר(טיי~)נכגרחמקנטין·סהרי:חמוקינסכiכגיס](סכסרק)וכקוסככנריוAזגחמחמ t:i·חגגשיתין
זס •מוכןירימעשה :חגגגרוכ •חנחיסכםו :וכזגחגייוסוכסומייןירגיוחמוקי,חןחףגימבכגמ tiמפכיfוגיכקרגרכססו:;ממממכיהסמרי

הכותב

זרססבאוגמןמ)[
(~נתהסיסלניסוך
jע'נ)יג: 

יוסףיד
מיעמז~עי~א

 :ננ'מגתננכית
 :ננ'ננייוזנמב
 :מ'כfכ l1ספ IIינ

.. ., ... 
באוניםחרושי

וס Sתולסספסוק
ככול!:סססככ(כו

מ(נקיגג I1יIגjג
מ~מככור~ס ',"רח

ר~כור(סממררiכס'
נזסז'כנרנריסס

~כמררסCו (Cוכי
סזסDכסוקדכיי
ככוכrוגג(ככי(כו

ככלי .r :!לז'גזנינלי
וסתקןמנוחננכסכת

חורסכנככויככו sע
~וייו:ס~מיכס
רננרמרסרiכOק

רס 5חורסיררוב Dנ
מורובסננובסככו

זסמחיעקניןג..ח
sנמלחזכי(יו)

 ,סtי Sמג'ככועם
נגחונfוננרסכסגי
סונחריחמסגי

יסכסרנחררחרפnר5
רמננרררכיכסירסמ

ננעיריימגיכ'רז
ו,fוrורסןרחיחסיfו

כגג!:יתנס!:יגע

נfומתכיוחולח
ס tילומינסחוס'ק

~ r; ויסיםfכעונס
נס~וזכרחמירמ,ן
רמכ C 'נכיכנכסמכן

כרכסנfורנסיזמ
רחננרר Cרכפנכנ

כםכוכ!:מעכע!:ס
ככעיננוחסכלוכ

(סם C 'גיחוס'ק
יגסוי ::Jכמנסכזיח
כפ!:סמעמכfוזיגס

יrו!:נערי'ו::נעו
::ויממסור::וכמ,כר
ובממוזסו::כסס

ססמיוככrויכח
מ,ככוי fcוכמיוסחר
רח :tרfו ,,'וfככחיכח

נסימ!:גממל :tמ
(וקכויסו(סיוחס

כfו"לוגגככככ
זכומס cכנסיוחס

נרמכררססימרק
ינכו::סו::סמן Dנמר
סימ Cקכיכרכמרנס

חרייממזסכגיסס
סיגי iכ!:ננועכ

כח::וככינחוס'ק
ככחיכחגויק
גמל :tמfנסירס
יק"מרנככ;רר",מ
כןיערכסכןמס
 l 'כסקיע"ס cמ

סמחעסקוח::סימ
מזינמריסיעסכיסר

ככג~ובנוכע!:ית מ,,,

שר"י

בחגהמיםניםרךי /Iרזהרזמשנהבפיררשזןי'רר.מבם"'כתבוכר'המיםניסוו
מאמיניןשאינןרארתןבתררהנסתריםרמזיםיררישטסיביומשההיכה

ע'סיס mכשביסךו'פיכךרוכ.יסבביסוךסמאיביןאיבספהשבע'בחורה

בניסוךמאמיןשאינוצדוקישהיהופיבאותרגיהןהעםכ'רגסוהודגו,ו
במ". mב.בווןאחשוברר.מב"Iגשתכבבסרתיסרר.סזיסאלו •ע"ברוכ.יס

 :פא"תעביתבססכת

הרי/'ףיעקבעיון
חיזנמ 'וfיק mממגfוקסניססזניח(כומכיןיקסt .וכו'זנחזיקמ(fוכגיקסניסמדתפלס"וסליעו'תקען :ונ qייכלכיחנחייcויכועין ,יק rמחייקןכלי :וקי( irlעגיוכ

 vככחז'ונגוכממ~מגfועיייןונע :t "!נ'מעויינממונננ :tחונוע feוססכמרנכוס Cככככ'וניני(יגוגיfווגכחגכוחיסומרמרועסומע'!נון ecנככיסמכחס eויגמיכ!:ונסחום cמ
מ~מזמנס" ~:!גככרר"גסמחמנמס'כנמוב'עורוג~כחככנמוfו'~רמע eחכ'סקנננfור eימיח CCננשיתין :כחוספרחרעייןכררכר Dר Cנ'חקעסרסמנירס Cע'ובננסחרסמ

חחמ~מרכמכרננחנקו::«ריין~רוביררננסכככיסמרסמכויו::יבכוררסמכמסירע(רו::כמיח cנרמ
C זמררכס "יעורו>fמעריקן '~כסיוחורסו::כננרומרסככיככרסכמננמזיקמ,כרריקןככיסיקסגו::כרננרחומננרכי,'רעיק ,ננרכננרD ', ממI ייוברסגס'חורסכ~מרריקיס

ננמז'קמיכוןקרי '~כמננרכ'והמננמז'קננכחנככיכחמיככקניסמרמכיר Iככגמ Cוכ Pממז'מ,כרמכמככיסזגירכירממקיממזריקןככיקורסממרג'ונוננמ Cמרמנרקרוקכרננר
ב'וממממזיחמ~מככיו::~יס :Iופירו!:כסייומ Cנמרסמרנרזירמרן Cמוננרמכירנכוממז'קמכמככייממררממיגממזיקמיכוירקןסיסקנגמיחגסfומרו~מסמיס!:יכסו~מס

rוכמכמ~מכככי Cעוזככזמג'סוככזחוככמזיקרסמריקוגניככ'ככוכחרוקןמנמובכיסוניןככמrונמיליקן!:סיסניןככמזיקריקןגכי eו'גנמימגןמ,ן :tככסככמזיקfויכווכ Cוכחיוקן
נככוכס D 'והסמולסחזוסיעויוחrוז!:מ!:ככענונחזורן :tנימוע :ftוססכחונמככר cוזסקככחזיfויכועוימגונויו ::ורינ!:!תחלוקוככגfויסייגוסר'קוfונגיוחלחגונסיק rמחסוfו

כי :tנככים ( Cלמ~וכסם'ככ!:כיחגס rלמח Sק Cו' .ו"ןוכסגיםסכי Cננאמר :ככנרכיוי jכ'פלקזסמfוככרנ'מלחיוכןמע :tח(מינ :tחגמוךוכrו Cוככויוגככסגנכס Dסזסייכו
סיסכי :Iכמסיםמח~מ Ijמ Sוכמסעו~סכחכססססביעיוכיוסככfויעוכוכססכו!:כחונfויסככלמו::י Cסוניוססככיסוקכrונו::נועונכיכfומרנfוכי C ב:!גפינ!:ניעיומס'ם ' :tנ"וכ'ו'י

 :וסנרכסועס Cס'ככככיככיעוכע Dוב~סגימיננססכיסוווזרסככfויעוככססוסיכקס~ר\~כחקןונ!:כיבכי ' ceונקנקו~,ר
יוסףע(ן

וסויגמספטסגחובסביגכי :tב :tומוןסנוסגיס, ' :t:tבגדrויבויוווךבנסכ:ו,(נמרמ~ו~בנטי~חגכח :tבrרר :tבמ~מ Jגיסוfו,ן :t~~מךן ,באתרוגיהםטד
 :נכיס)ךוןסבוןנכ ,ךףחנככי!ו '(חוטנכיסרכסיכי :tככוחי,מכסכי:וססומ' ,מוס Jגfו:הןיוג)וףךוו")כIווו,



יוסףידמאמהרש"א(מר>ומטדףםוכהיעירפרקוערכהלולכרש""

יעקבעין
fו'ן I!!ערגמ::ורמ~ f' Cו~יכמ~יערג'מיר::וכםסיfויןעימעכע~'כ::וס t 'גומיגכגיג IC'סיר ו::';rו::רירגר::ו C'חין Cז::ו ן'וC " ::fסרעכפס!:'גכמרסםיfו !"ע .כנרfווכרמ::,ח

מע"סככיו~מחור::וככ'כמ j כ'מ::חרסככיכםס C 'רח; C 'גורימיכמעעסכמכםס \'סווגןנסמ'ו!:יחסרורגר::ו Cע::ו Cכס Cכגרוסרי!:כ'כמנני(כוכ'ס!:זכריו :!'עמ'כס
מ~ועכמכומכסר'ןיסןהזכrכמגורכוככסיע!:ומכמר :rחפמיכמכרוכ'כקכ'ימרעיכיס : Iסכמועכיומעלה :=מסערוכערוךוע"ןמחסיס cממרגסיסוימינמעככמרגוס

כגח'מ,סורכ Cסעוכל :עכ'כככסוכקממסככסיחומר',רמכחממז::ויר ס::.מכפיכן '~סזעזרפ'ז''ייז'כע'מקפמ qרכיכקועגז"'מ'יקרנ!'עכ'וירס"ייכמזכמנכסגמ,כי
 !:!'ססרקכעיכרחימ'יפיז Cכפרועזכ'יכ " Cמפירחרמ Cפירו Cבפירחי cכמסרע"ונכעסס Cחרסנכ'נסס C 'רחכ C 'גוחגוכס :!'ירימנו C 'זסחמרוגמ::ורחכ c 'חכו

חיסורסעי!:סככיזסנרגכמנמיססחיס Sייחיכס cככיס Sסעחמחג'כמ cומרחריחrכ qירי"נ::ווחיוחגוככס c 'זיממרסמסרחכ C 'חכיממריסגפימעוכיסיס Cמפונעכירמרס
כשכסעימריו cעופדיו :'כיקכענימיסס Cכר!;רוכנימיימניםחסירפסיחגכימרכמגיח'רימנו C 'סרסמסרחכ C 'חכיעכימעזיעכcויס Cמעככ,מירסנעכינסססוגו

 :ק'גמח Pרמסארfככיני::יזכז:יוס'גמני "ו"מזיונניןסימיןמומר[ר"י ::יזיגיכפרק :[נרסיגן]:יקנ"::יטכfכומגומוירימנכט:יינג.וכסככר\\ממוןנכטין..fכ "-י:יptכ
רורגר:יו Iיבכ;גן Iברסיכמ;חי:י:יו:יfכךסכיין;מזכחוטימיןחככחרוהטגר:י~י:ירמימיממן;י:י ב";י:י"ככומספתמ;י:י '1 ;'ווגבחורור :פ''יעכיומחב 1 1 1 1 1 1 1 ,

כרמטימינכינכסיחיומינכר '''רמ Iמככן Iנרסגקוס Iכמכגטסבכייןגוו'מטורממכןנו Iנסכק:יכ":י:לידידי'גכרמיכרמטימימןננטסמ:י Iנמ Iכ
ננססמגננייוסירכר' mגרחכ:יוגו'מנכ::ימכף"ז pיורגר::יובככיס:יגנרמו :יסרמכגרמועכגגרככו'רורישירת :זrכfכבכגגקנוכמגיובככקומו

::ייוגמ t:Iמגמיט-ימיוגנרמוכרמסיתיככיכח"ימו' t:iגו\'ירןכס::יכיריריכרם
l. 1 נאוניסחדרשי

כר::יר 1ג .וגכט"ורורגר::יועכי::יסיiי.ו::יסערניס 5גחבנה)ועליהם(התהוםעדויורדימחולליואשיתיו:ויעזקהו'ות S::ירfכמג;ם::ימג::יווית ! J 'י::
ערסר cמכrיי::וקיו::יסiרמiרז:י::יוסבכרככניעיוי::ייו t:iככfנ::ימ~ףח)('שע'חשנאמראמהאלףט"זדוד[כרה]דגתיסככוקפותורות Sכעריסג:יסכג\י
ככו jכ::וח'עמככורפרק '''רכtרר::יגמרר'"גככי ' Cjמרגמללנגזקמגרננמרנמיכןרזגעכנגמח Iוכר

 ~~~מ i ~~'~ר~;סמונסז:יננזכחנננרכויכו :ורו"קח:יכיכהיהכרםכרטודודית [ידידינאאשירהננ:יפג\יגמךס ,יוקסהלו :ג:י)(סינכמ
כססגומם Sנרזו:יחוס'גמנו ,גוו'מין I:יטמכויקכויטעהוויסקלהוויעזקהושrמ]וככקרזלדיידי:יכגנגגיספיג\יגגומרככגרמומנגיס

נכמסמימסכ<"ןרגריסכiווסמפממגג:יקוגערסגירסמ •כוחצביקבוגםונו hבמגדלויבו 1-- "שוריחטין)כפוס 5נרfככו t:i 'ס~חמכפיסס
מסג'נס::יס b 1 1מ  עכ,,'וכחרחו"סו\יוגו'יקכונסז::י::ייג;ונו'מגר;וינוזהבתונומגדלויבוקבהזהשורקויטעהוגפכיסגטעו 0פורקויטעהו :ותס
מ,ס"~ים::יעינ'ייגר\עגירסrככו::יוקרוכ t:iע"גוו'ככזכח :שיתיואלובוצבימובוגםמןבחז\יככו 5בכיס t:iסרמכמורנכר\יכfווכוrרמ t:iמ

מכrי ;:ןגככ 5רסיוגסככוכחו::ייקכז::יכננ:י"קמנדגוינןלס::יומועיקרססרסססין..מר""רקסכימ
 ~,;,;;:וכס f~דfורויטע::יוכיrומו(פ"ז\יסימיןמ,כויקגעזרארכיארסאכהו'י rראמרע"אסהדףיחכמוסנננרכויבז :ננ:יקוסכפגןוכחנכס

כ':נfוסינריסיקרחבופ':י:יגרססס:ייסרמג:יייטסויקלויב[דגוטל](הפקיים)כקונ:יס(ו:יי:יגוכביג'סנכ:יוןחככחז:י
 !\ iק' C:וממרירק :וק"כ]טייקכסנגמיןומככןכ Iכורגמכאילוהכתוכעריומעלהכעכותורהד~כאנדו'כמומוכו ' Sזייקכ:ונםנגוזכמנדכ)

נכוס Sכגניו!ורס,ו,.ר\יייוג 0 'ו"נמנרוכוגכ::יגוטככל ]'[ ..1יר~'בכדגוןחפורונרו::ימיקכמגרג
י~ כוז,~\ו',;~~~::יימננכנותוו::ירסכמגור::יכוגכבכסיוותבע'שםשנאמרקרבויו IIעוהקריבמןבחבנהגסוןדמ~ג"סחי"כיrכיד)(וגרי::י::ימכך

t:i ק'ח(חלה,ם 0אסרר :כגבכ"זוססי"וומער\ייימו( בעחגארסוI מ •המזבחקרנותעדובתיםS וות),ווגטיגתומזנחככ::יגמfוו\י 5מ::ייjו::י 5 כר!!\::יפסו
 ~~מנ:;~~: c ~;~רקגקטגמוגגךקרבו:יריוינגמ,גורביו]יוחיכושמעוורכימשוירמיה[רביאמרסין..fכ'כ\ירסבעברתים :כוככסגמנרו
מוfורסס~סגירסייוו::ירסמנור::ינגסיימכיסרסייוכוככרבימשוםהמוחזיש.עוז]רכינפשוםיובחזב'[סכקכיבכ:י)גנניןנ'בככ 'נ(בכנומ
 ;~ר~מ;' Iו ו::'י!~כ~כחנסוי Iמגכ:יוט:יבל :נגכומ:י Iכאיסורהעושהכלזנכותי] Dה[יוחבזהפכוזי)(יוסיכגסו:יריקרוכח'עד :ר~ינגוח]נרין
יח'ונגנירגנקכ :SEכממיסורכסון'כפירט'''וס'כמגיכ::יכאילוהכתובעליומעלהובשתיהבאכילהרחג:איסוריrנג.כזירייוגתנגג,ככיסגככתן
פסיח י::נמון:;יגורמיסורכרמ\יפירוסווגוגןכפרסידעתי 0וכסתיתבאכילה :גחגמנוד::י 0גחג

t וומ 5נככוגדרמיסורכוסבכוס::יגככסככבכואדסושנארמקרבו~נליווהקריבמןבחבנהוי"מוכמסמ\יכממגגעוגגגתקורמ,וj'כרח ר;:ן~חוסc 
ק~כ~ ~; gמ ח~ו;~~~גמגוגס~מר\יייוגכחנ\י l\וסממגיכ\י :המזבחקרנות lPבעבותיםגחג::ימומ 0בעבותים :יז<.נסכמחריוס

יחי!כסינכ Cמיוח'ןסמיוכנכרמייומריסמגרוסכמנס:יכמיג\יארשב"יירמיהרביארמחזקיה;רכיאמרשםיטריוסיגנון 0ומ Sננ:יכל :וטוכגוחנגכוח
 :~כי~ ~~ו~ ,~~:~וסח:יfוגכסגמננומרמומוו:יריגס"סכהזיוצאארםאי!כול! rהמצוכלדרו :ו:ירסינגרנ:ינוככובכרנכךןיזAסגן

וגס'ן:;פיר~נכר'סנגניוכ Iו:יקרננזכחככ:יגמינונוכחסכשטיםעציכו)(שמיח~מרשבגדילתודךראלא :כמנגכ:יון Iו:יעככוכס:ימ:יזנחוןנריכמן'
נכס:יחן:;י:זמזכזיקיסנככזגזיפמחרר..ומ::יפרקממרוונגד"זקרכןוי"סגס5::ייפוי 0פויו Sמתשסעסידין

כערמירכ 'וj'זמ"גחו t:iמףככגפרמוכחמ\יכסגזויוסייסעומדיםשטיםעציחיני .נמינתניאעומדיםרגתיכז\ינג t:iכמוכסרותנ::יוקכוע
ירנכוסכמני"זי::י r 'ל ) (  י::כ""ין'םסיני Cו' : י::"חס"פכחירוסיגוגמפורסווג'ר "tמגשמעמידיזעוסדיםדיאוחגדידרךשמעמידווגמונ\יפ'י Sמק\ירסיסוrכfכטסמות

כככעכססוסמוט"יס Pt:iי Sעסגמככרווג'ות Sככ::י[כלסירנואבדתארפשמאעוםדיד"אציפוייואתסינגוככר:יקרסגמרתמרוךטסבכוס\יסי\י
 ~~ר~~י~~י: ~~.ךוfכככרר·י :כו]נמרפקמפןרסטכ::יעשומידםעומדיםשטיםע~תל" lסיכוייוכטלזו(:י:נננככזסיכןר'אכד :ו Iננכמ

ועוקרמונfופווגכ'סו:י"ומכ"ן'גפרס''' 'ו"ע:י I:יוטו:יומגי .'עולמיםלמיול~לעולםומחכמססינוייו' :נגוכמיסכוכסכמונכר
פגיוגונוכיפגמו:יןסנכומנננג"כוככוד 'י\כfכמגימעריחמיתסגינ\יטגרננמרגמיגוומנטס

ן:;~נכקסנכסמורסס , ו::כער ~ו ו:iזוככסןס(סוכתנז\יו l\גככיסככי:יונג"סוגו'המןבחאתמקיפי!יוםכלמשנהע"אתסדףככ)כfככניככטרימ 0וי",:אביטו)(נרמסימ
כרמוכימגסננכיר 'י\מגמדגמיגי""קרמגסווזווגכ\יהושיעהה'אנאואומריםאחפעםננ'::יגקוניסמות t:iככע"נועור י::

וח'ו ו::כוקממוגככfנרגמוכככ::ית::יגיסכ!גסרונו'סיע:יהיהודהרבינא[הצליחה](הושיחע~ה'אנאנאכסגזי 'י:: Iוכפרסחס Iסז;ונכוגככריימות
l כמוf( כו 1 ,מfו 1ר"C ריועככ::ייע' סמfוורומינקוזס;ג"ן\יג~וע;גווג:יינון::יוגי(הושיעה)והואניבא ~הושיעוהואניאומרריטננ,ריס~גזכ\י l.1ניוינ 1מ,ויעס

יפרעמ,מס,'כחיןי""קרמ;סגימככfנרכמגככי:י iי::יויר'מ Sיורוכס:י~מירמ Jנג"ככגןוס;טמןננס:י
Iלוךc:ומומוסרכ:יקפמכזננמכמ 'י:מגמכמקוסו:ירמגיהצליהח.רמסוןפסקסכרמסוג\יוfותי""פררססס

 ז:~; '~כו~כ פו~~;וככגכסגממרגככוככמויכיסככסגיג::ימגסיסמרגו::יקפ\יסטגמ::יככזנזייט-סוגגו י::זי::נסררגוומזנרןוכ t:iויםמוובכ fSכככסגוrרfכרכו::י
חי='!::מיסגימח'רעכיומו Sנעו::וומוגו'~ירמיוסגינ 'י\ככגמוחכר\ייעו t:i\יורומיו S::יכ"זס t:iורויטו l/ומ::יכיג::ירגגמ I/\יויעססגומ"וו\י"ור::יםfכוו

ייחכfוורומן:;וכמסחופעמיסנבכ::י t:i\יסכיבכיוכיוסמזימפנכסיוסככ~יינכססס\ייריחו::יקפתגככפרע t:iכםזרכווד\ינגגו[ר::יםמון] fגורנכרזרfכיס:ימג"ף '''כ)כ::יומ
חמ;כ~ ~ומ~יו~~~ומסוככ:ינגס"::ינמזכזידכ:ימ ]ו::פקי:י\[(::ימקינג\י)ונגגיןמויכיסגנכפכrיוי'

גיוכ ,רנרכפגיר\י Sנמגגיענכןר l/ככו\יומגיסמומפגיגו 6מזגיריווכגויט-כינגיניוסנגמיסוז''נח:יימימססתיוסגכגמrוחס :1פזיר Iכירrנ:יסגי 'י\ככזנדזיממ
,נמ ,Iל ;C ,ר c,מהנ:ותכ

 ~~~;:רז~~וז;רסאביאביכ'עהתראושאומולכוהווימזקיואשהיאאימוואב' Iותומוירם.Iכרשימאווכךוח"וכווכמו'תברךחשםמשמותאב'ז"ורו.בם"סכתב
 ר::!מ::יעכעגכזמככ

 ו:: :iI:ומנככמכסfו ~
כנכן:;יחקרסזמfו
סוfונכסיוכקיוסרסי

ננעיעומז Sסקו
עסכגנכגרופוסק

כנו cמחחייספו
רחויסוחנסחזי

חירממכוכמכינכ
כמגיר ;rחc;סמיס
ככ~נחימימנרקיע
סמביעכע'רכר
עב Iiמ cכרמ Iח

••• 

ע
 ° iר' S '''טרסגתנ~טנכמיס~סכי כCi ~ ~fוקוחוס' '''טרעי' .רחראניכ

 eנמזיקימסורו~ומכירנביסדגזויגו~ומוחינח . Iמנ~מו::וו~::ויית

יוסף
כז::ו{ומרתיקןכ ו::מ~נכס P 1ר' Sו ~"וrגחנ~נו~יוומ::ור"ס •ף I/נfכ~::ווfכ

ססדוסו ו::'{מינעי'חיפגח .ו'יו ~ס{fוגיפסו::וקרינבוו'יומגי::ו{פון



מטמחמומהדףמוכהרכיעיפרקוערכהלולכ"שא U"מד  1 02כלוםאוצר

tנרר.שיא ]~[
ב'חנהו,יח

ננםרבר'פטינים
 :)נf'עמ;(רףחדיו

~ 

יוסףיד
ע'מסגסכסרריןא

ריכמ,ספ,מ :I 'ע,
מכרוכמב :גכ

 : ס:!ג'ןנ :עfנ'

..... 

.... 

נאוניםחרושי
כיס Iסרסעס :Iמע
fנכרומססככס,fנ
כסמספועכעס

 נf;ר ::וfנענינס
~סכיכרחכ ,ס,מ;
~מירמרכ S '~ו::כמ
יסיסמ ~ר~מזרע

רי~פ'ייסס rרכזרע
כמכר~לררעניןרז'~
ררכסמימ, Cסfנו::ר
,סגןנחסרו ;ע

וכעו(עסו(סfנגרו
ימיוככ(סמfנ,ר,מ

ר ::ומ ;:ןכחסמכ,כ
כרי;רסכךכמוגחר

רנריססכרמכ ~'ז
נממרסיס Sנמרר Cיו

ר ,ג Iככ :Iמ ~ע::
ס ,ק ,כ מ,ר,נfמ!:;
ו::ני (ע, .גממ,ר

רמסוכנו::פוממיס
וכניססומרfנג

נעיסר Cמסfנמיס
) I: ס;ר :1יחדנמס

ר :1מ ::rרנסס qי"'ו
 .מררמקרמ Cכנס
גכ~כסומו'יומ

ו , ~נכיחסמ,ר
כרומוfניזמורכ
וסממווססורסירגכ

ג(רערקמגמגרס
חfנויוכיfנכוסיוס
כיכגכוכס Jמחסזס
וככניסוננרפ~

כייכססו jtרמר
;רמחרכי'עסחמנס

rfנססמכמס נC כי
סגוףמיכירי;רר"זכ

כגרסכפן:;וסמ
ררומיכיסגכממ
כ~סיס C 'כמ ' flו

סרמרתמרכינגרפר
 J~כחנרנסנור'fון
יריעגר tח cחס'

ס ,גכר'ימחר,מיר
\מסמריס,ר~חיר tומ

ע(Iמורסמוקייעס
 ,;כרגרעמו ' <1

tסגכ :: Cויעיוrכעכוג
גכככככגככו Jגכ Cמ

כ(עדרר ::r ~'ירגכירר
)fיחרירמן'ירכג ו

ני'יס Cגסגינמגחו
 p 'רIמרכרפיסר

כ Iגכ(ירנוכ I'י
סרסמכיכמכו::מירח

 CDכfו Cכרסומר cמ
רכמוממר;רכמסןמ

גכס Cפנכממכ(
חרמ:י (ירר :1נכ
:ירג(ןייגכר cח

~fל;וIנכ:ייכfמן'כ

רשי"

מוכסזססיופי •גן:יופינסביעי] .סיוסוואותו :קריסררוrכויו/ר'ס IIבכסנבכרנסססיקףסיססגוגסונזמחסחוס' Cj "מ"נבככמויבכ I:iיו I:iגניטג
מגוליה :ס Jססגןכרבכוטיו'מטוכוליה :עכיןכככגפרט)כתסכועוטיוסרטעיסיגכוזסטכסיקף)כויניןכסרטעיפ<ו I:iגמטכסיחסגגוןרטעיססניב
כגפר][כפגי,כמ\~םמתס .כחיו t:iממ,וולך :וטכיןכמרוו'םסוממוריפסגפכווכן.יופיבח rככגריופיורו"ק:נסוףחיכוט '''בכגכסזופסערכסגככו
 :וכפריסוכ)ככוככוריסטfכוכתורסכטוןמכמסויכטון'נמומודים :עניןככככעעתוסיתסווכןפגפתככרסכיגנסננתככגיכ"יוכסיףמ"טע"פכזס

נוסגסכ Pנינונכגיעוג .סרנסמצותכמחיערוממרסווכןככזכחע"ננגסרכס
על :ככיכימנסrכבכעףחפיניןנtוגיrכשכעהמוכחאתמקיפיזהיוםאוותנא[הצליחה]רסי 'ו"רחנ I:i' ;Pממגרומגנסמחס

p 'כr רתסrוסוכזכtוכככותלךיופיאורמיםהםמהפטירתזכשעתפעמיםכמחרכוכרכורכוכנכסt• מגכיןויוסיוסכל :גונויריויכח
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כרממיי'טמכי::וטומנ::וניrכננכקרטטנוrכרחיווקי"גנו:)רף ו:: S(נימםיגיו
נירוסכנכי .~ומב::ומכיחד :יהיר::ומזכ::ו :eמסוסמכמזמיכ::ונגמרמ
טt:סכיכ::ו Cור jAירוזכטומניססמטס Cמפר

"מגבןבגגןוי::ו'רגrכינסמזכ::ומהווםור::ו
נןריכו::ובכונרחינכייrכי 'ו::ייrובכגיווrכ"י

נימיכטמrוrכרגניסמככוניט::וי,נכמימי
 :טכיג"נככןוטימ::ו,חנ::ו .tAי

א IIסחרש

 • 'ו" 1ו Cנטמיסמנמס Cודכתיב
כקרמכנכ::וכמי cכירו,מ,ממ

::וקרטרוrוטומכיןםמטס ו::כמוו::tiכיrכ
רגסכוימ::וכמןנכרוני'וטמנתסככ"ט
רנככיגוינפיכןקיחמ::ומיייייוטכמיכפי

נפרקכרחמירגו::ונכיסככיסווסמזכ::ו
גיוןנירוסכמיק I/ר::וכממונכרכ::ונונכ

וטמ,כמסמיסכיסוו::וימ ו::5ומו::רנכיקר
כעיככרקrכגי::וומכיסווויו 5טנוrונכי

מןממכח "יו::כוו'ר Sג'מ\!יסכיוסו
ti::וכוrימקוסגקימכמ::ויס' גtA. "וrמ
כיrככנכקייכ I/ " ו::כמוו::tiניrכר::ו rסכע
ס::ויiר::ו tv:סמזכנכ"' tiמטוסוקממרכיסון

ti נכס/l , יו~יס~יסון~ti רוזכומנין
מזכ::ו Cנכמוומכמ vטורסמיכ::ו ti::וקור

כרמ,ממיגי'::ומגנןככגןו::וי::ורכמיכ
יס..ומכ"כיזכנ"קייין ו:: l/מכיריטכמי

ינו'מיסיטחנחסמקיחכי::וומייrכ'
יככ-..יסכיסוו vנכיכ'רכיכףכמירכקרמ

מכממנiרס tiיכמ,הנ::וכווכממזכ~ tiנ
וסמכמסמרגמיכמכמכטטוןובו'מיסכסט

רוזכיטמכהסו::ו"פרו::ו"קטמיכמס l/ככ
ריוrוכםטיןט::וי::ומיס,יסיוי l/בכ::וקורט
י::ו 5מר I1ימ •טמrו::וממווכמ::וקורט
 , I1כפיטכימטיrכינכינכטטrכ·::וימrוטונ::ו

ימימטםrכ.כנרמוטימיןכבכיכרממין
'יןמכסגיןסיוכמיכ~ ti ו::ונגכימ tiנרמ

טעיקרנוסכגויןייס .יכ...כיימין tiכ
מrכיגכיוו::ויוכרםfגימינכיrכ tiמסכרימימו

ווכ::וrוטוו::ו 5ממטוס ו::יו::rכ::ו::ווסנכר
גכגכירווינכ..וגסטחוכrוג::ומיסכיסוו
מיסגפכיכסוג ]מ(נר'::ווכורמנכיי'וככ-..יס
יככןסכ::ונכי tiנכגסטיהנרסגריכזכב
יס \:1~מגכריככ-..יסכיסיןינכיןמב~יו

מיסגםנככסגין ]נ(rכעכיימנסררכרממרי'
וס'מינכיוחנעכrונרומומרrכגוסכrוג
רמ"מווו" 5ננכטנכrו::וגורכ ו::יו::וגגך

ככרגמrכיכיו::וכריוrככוכנכיסנגמכובככס
סכממיוקממרסכיכימ~rכורכןקורסז::וגכרמ::וו::וומס::וטכיכימזכורכומזכרמכמר::ומירמטנכענכטוס .ט'ככי::ו:כאמיכמקכרןכיס tAיטי::וו~מיס
נכפומרנגיןרמ::וטכמקמנכררכמבכ"ככזכמי~טככ::וטכימקרטוכ6יממוחורמ~כמימ..כמבסטיך..יקממררכמורמיון tiרמ ti~קרמניהומ//ככו' 1רמ~

::וימממ,קממרומi:י"ונו'ברוכנקוכנכויסוגי'::וכימז::וניסרוון tiור..מיכ-ימרמוחטרכעזרמרגמי,במרפמריומר ו::יו::ימטוונימנכיוטיך..יכמומו
מכח ו::יו::נכפוfגריומררמםוןנימטר::ויקממרכחכנכיכrכמי::וטנכ::וסכי,מכיח::ומכמוfכרrכרמ::ו;מטוך..יקמנכרגחרםfגוורמכימרמ::ו*כונכםכי

 :כ] l/רכ/ק Iכרפנכפויט •וס'גרfווומח[דסחוי :וק"טכיכימסוףס::וי::ורקמנכרין...ח::ווירוסומנכיורקמנכר::ווחורמ,כי Pרנi:ייrכ
יעקבעיון

 :ממןנ'נ!ו~מין~~כיםרfותכ וf(~ע'ןוכ,ככוכיכסככסס o}6כ{'ורm ס(('~=ניירסנסוכסכמ,ורנשכיוכונוכ~ו כו,".{fוםכר{ t/כ{רססJכ •ומ' Mים(fו לI'תרי
ע~י~ ~~ק

וסייוגמIר. 6כיקימוסוסtר ~ Itח ~ג~יוכ~קוימיו~גכסיקיובברמיפנמםי~יפנכומרנני(יוכו~יס~יסמוכגומפרם"וחס.וכפניס .fווחסשרניןכד
 :סיס) II וf(ניסםfוכוכומוfו~יו ס,( .fונסס'ננסכםסוחנסרןיתכרךfוניויס Pמתיחסמגחוכ

ויופנו."מוופונין '1מגמוסריספנר .כ'ויויוכי(סרן .רריפררטיןכהרנו'כ' (וfעי'יוכגורגר'fוווכיססמ(יועוניסכעיכיסכס וI /fוכ .עיכיוכ
 .ס rמ(פכיסס rיין pפנ '(םריםופי .רן PPפ(ו Iו' pכיוכערויךחעכיזכמרומי(יסםfוכומן rכוו(חעיכיוכ{יס{סיוחרfוויגיfויןר Pמותוגחחס rכויוגוז
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מהר"שא ] 6 (:זונכט::ופבכנכיסינכיסטט::וטסימפגכ"יס .וטם::וrכמט"[החליל
ה'ברדכתיבד'הר"פרטומכ::ו :e ו::ככימטנכrו::וכיכוrכ וי~~כr"טסיו .זוכי~יזחי שם ](ג : )מ'ע(עז

תעניתבסדרבא"ד::ונכיסכיסווכסכיגמכממיכ::וווטנכrו::וככ •::וטומג::ובית :כמחכימיו
 :כ)'ע(ככיוסrככ::ו~כו .וכו'רוזכ::ושאיני :סון tiג"יסמכחס tiו tiגרככפי

--- ~ Cזכוכו ~ tiט ..ןי~פטרכטגמכ~,ימננוב
ייסףיד:רווגrכיכייןכ"זככ ~ tiטזו~יכמ Sכממונכרחמישיפרמ,החליל

 :!'עע'fורכיכא ..רו~רrכ' ח;,ייוןכ"טכמיונכימריכ:יי
 :רבה 6ימ 6ס Cדימיסששת : ו:: :e "וrכסיפטיגח) :e (שלהחלילוהווששהחמשההחלילנמשנהשם

 :זיס 6/1יסס 1/ב
 •ו.ו •ייטטrכככרמיימין :eכעיכומ"ין .נימטיiכאתלאדוחהשאינוהשואבהבית

נאוניםחרושיטיר:חח;::וכסגיס]נקגגכרמטימימיאיתרמנמ'כ] ffע[שם :טוכיוםאתולאהשכת
רמס מ~:!מיתירככי מ,,~מ .רורכנ, , ffבכרומ Sו 5::ו'וזו

רמכס tסכיח!:מחמולמחצצרים : ~,~קרי 'ו::טיר[יור]תניוחדשואכהתניחדעינאורכיהודהרכ
מימיו!:מחסרמסנמרומ Sי Sוrככ~יסגמינכמו::וכמיכמטורריס'לאשואכהדתנימאוזוטרארמאמרחשוכה

 1ננ'רהסכfורכי 1 1 1ל
 ·,וימימיימסומר::ו!רנכיריס;חקיגכי!רט::וןכיכ::ויטיר '(כ(מומאומשתבשאחשובהדתניומאומשתבש

 6חרגימוררי, 5יזכזו "כr"טגג .ומכ::ו :e "נית :ו::ו,,ו;כפיסיב)ישעיה(דכתיבמשתבשלאשואבהדתני
 .כגזיכ 6pנס'רכמכ :eכרמפר סי,,ו::כיסרוגטכיגמכממיג::ול

 1 ~';;נו ;~;{ ר~;~;ז::וחי .:ריחסאי :גטטוומיסמכחס tiואחשוכהדתניומאוכששוומיםושאנתם
נfוסמסמסנמממרנןכrכמי::וט~מונמ~ tiט~~נכיכיסמןהיאחשונהמצוהנחמזדגדאמרמשתבש

 ~~רח{~((סח~סס~~~ :ונכחוטסחרוסוררוסטנמוrכגני~ :בראשית]ימימששתובאה
כסיסחכמרעו~סטזכויונמגנונמ '1כו 5סייס .סרסראשירהעיקרדארמדמאוטעמאמאי/א Iענאדף

{fוגיירמכ'נוע'ק .שישא :גי"טקוייו :eירוקכגכיןמכמויאמר )גטבהי(דדכתיבבכלי
e: ב .כוחלא .ככוווטe: ווS [e: כירריסו ,כנרע, •ככהוככיע

 ~'~~ג;(ר~~;~~~כג;ס~מגכיסטגטיר::וטפמ·אפיקהחלוכעתלהמובחהעולהלהעלותחזקיהו
יס Cזסחננעזרמגנ~' .רימממרווחמכי :ממ Sיוור::ו tiוכליידיועלה'והחצוצרותשירהחלהעולה

 ~;כ~~רר. t: ~ I ~~י~~ו rמזוכמרמ,יס.מטוכיסט~מגכיס~יסואמרדמאוטעמאמאי •ישראלמלךדוד
גי Sמחיכימיח Cקרכורמ~סועעותנ~ןיככ-..סתגנומועסיכיסכאחדויהייג)(שסדבתיכבפהשירהעיקר

כרחק ~'ז "וtוגסחפכו :כוריסכעיס::ויסנג,::וסגמ,כיואידךאחד'iכווללהשמיעולמשוררים';מחצצרים
 ~~ '~~;מסן:;כf;~ר"ר ]~גי..ו::ווונג.ורימר Sככ"גכרכ'בפכיסס

זיכסיסגנר'ימספריסי\ו ' x)וכגיiכ .אבותינו :ו:: rרגרשירהחלקאמרהכיחוקיהוויאמרהכתיבנמי
וס ;rמיוחכויר 6מגמזוירי::וסמגמ(גימפכיחסיייורכמ •מילאלבסומיישראלמלךדודכליע"ינפהה'

::חרכמיוסיינ Cר ,ל
(fורסחםורניסמ'ק:שוניןקמכ rכיזכ::וומפסוקובו' ' \:A1וכמחצצריםכאחדויהיהכתיבנמיואידך

ק bר :tפיר{מ~חומכי::ומוכ tiגרמפרמומ::ו'טפכיןוfכמ::וןלמשורריםהכיקאמרמשורריםדומיאדמחצצרים
 ~~~ c ס~ו?:~~ 6 ~'?ריויכריכטוו .דיופליסטוז :עיכיכווכי::ו :בכלימשורריםאףבכלימחצצריםמה

ע~גזרכק'כסממימיו'השהלשלכ ריקיס C ~ 5נחיכו , ,Mמ ,ראאהשואבהביתמחתראהאשמיאמרומשנהשם ,
מס!:כממר!:יחרגולאהשואבהביתשמחתראהשלאמירבנותנונמ'ע"ב]נשם

 כמ:!~רגיסכת'ס(מ
ועוכיםגזוניסיכיינחמדכרךראהלאכתפארתהירושליםראהשלאומימימיושמחהראה
 ;:;גז . ;;ו~~~יןמאי •מעולםמפוארבניוראהלאבבנינוהמקדשכיתראהשלאומי •מימיו
רקגימרממייר 5 {(אביי)ארכבנייהבמאיהורדוס'בניו(זה]חסדארכ\איתימאאבייאמרהיא

רכעמייר c (רין 5י
 •יב pכ'גג Cכמ'שפאאפיקוטרמראכוחלאשישאבאבניא"דומרמראשישאבאבניא[רבא]

 ~רt 6~מ ;C r :: מ~~שבקיהרבנזליהאמרובדהבאלמשעייהסנרסידאדלקבילהיכיכישפאויעיל
 ;~ו~~;:נס~~ז,t :וכ"כ)ק Ifנפ Pסררדוככגיןגתרכל(ערד :,ימאאדוותאכידמתחזיטפיפשירדהבי
סרמך"וכמרז~מ " (1אבותינוואמרומערבממזרח]פניהם(הפכוממזרחהיוצאלשערהגיעומתני'שם

 ~'~כמ ";מ~~~~~קדמהומשתvדיםקדמהופניהסההיכלאלאוחריהםהזהבמכ,םשהיו
ווזמיזכונס:געעינינווליהליהאנוואומריםשוניןהיואורמיהודהרביעינינוליהואנולשמש

כיג:!זכזמויfונוללללל
זכ'סמס!:רקייס rttכסנדריאאשוסטוןדיופראהאשמי'יtו.מריהודהברכיתניאשםכה

e כרמ 6מחכrכC מחמ
רכ'זסר CDומכס'ס
 ·ממנסגךר~כגם

זמי"וחכוונחרמ~fו
c רחכ{חC כמrמ

כונך Cכייכונסי!:
סניחחורגומחר
!::חחמרסnכמ 6זוס
 וf~זסמדס ::!ינס

nמימיד!:מחסרס
נימסיק:חכרזמירס

סומסורחרסג
!:חוקפ'ר{מ~חוח

סתס!:מזוכ .rו~כי
כמח Cממרי{מ

ככי! :!'מ,גדי~כ
סמכחכויח .מפרחר



נא,רףםוכהיחמיפרקחחליל מחרש"ארש"~

יוטביוטיו 6נו1כfכפ"גטירוט~'''ו~טון • 'ו""עוינביןיוטניוטיוולא jIו P'סיח:)(דףדמעגימוכיו"ידיופנוכווכווכטרפוכי!'גוכוטריספטב'
~פימו",חונע;מ 5"ו,יימ ~,~כוו,רניססר,ומט"פ ;"ר '"ו"שרנכיןכ t:iס~כומ;כסנדרימסכסריסיכח t:iכיכפו~סןכיוסטויןסגייס(..יוון tiכ

רפ'קרמ~"ייו .וכו'כררוכסוכמוסיפוןלא :מטורככיןכין t:iיו~יוסכמוגתייסכןירמי~כי"'רםtנוןכיחמורכןכמחר~מייכיסוסריקרזוכןיוזוגן
חוסיפוןכמונו'יכ t:i 'וכמונו'ירכ~כfורקווי 5מםמעקרfור;;וסוfוסופעיסמיםרfו~'וגרסכוריס 5מfוחו~מריכר Sגכוכרגטכירס.,סנככ~fוטפ"סס

t:i רג,וכt:i וכמוסfמטרגיבס~חבפ'דכק"יטקרממבכונו'עכוירמיסגנכיסססנהגג
ונו'שרכימומסמוסיפוכמונו'ימימסאמרומעולםישראלשלובכבוראחלאמצףםטיrג.ריבסגנדועוטרכנדוכסס tiבני~
וכמו 6ננדבריסספורכממווי 5וכטוכעכממסטיולפניםסטיומ)תחגדולחבס~למ~כמי!נבו-י'!פכטרי!נסילקי' :רוס fiוככסג
~ינמימייiויבירוסכ"'ייישריס ""I 5ומחדבעיס tiכננד :בסכקמומגקרמ,ן

r 'מניסe; ומצר~םכיוצא~רבוא~םשטשםשחיופעמים"רי •סנסךריןכססטסוfוסע~יוסעגרוכס~חרפ'מרfמסוסוגר
r כיוצכפליםלהואמריכטיןניסה' :גרסיגן~גI ר'"יקתדראותכ)ועייאמצריםיv.. כfווfכסמ,וונ,מסופעיסךפרס~קרf

דגמיב ' 115 '"נד~ומבסכחדפרסחקרמואחדאחדוכלוקניםע"אכנגדשםהיווהכשל'םמס~ככסחחון :סכגוfו"fוכמי"גר
רסייכיוני'תוס'פוןכfוככסממרוס'וחב[ככרי](דינרי)רבואמכ"הפוחתחאינחסכפכיסווןס~יסממן'לענות~כור:
עודכרמוחסהוסיפוכמריס Sבוכטמ'וכעומדהכנסתוחזואמצעבנויחעץשלוביהמיגוכיססוכמו-י!ברגמיניוכריזA.יבס
גנניר~"פגיכ"כסנעגסו"סוגנניונונו'י • Iיורפי S •כספיסוהבים :קוכווכוע tiכוככס
סגקסוירמי~כספרסנכפורסמ~~פיזואמולענותשהגיע ~י.וכידווהסודרי!עליה :נרזכחרסינפחים' :כסףטרפיזבס

~ךרו~ססכ~ורוממירמיi:יi:יכוג~סfוריחאמזארחיןעוניווהס·ריובסומניף[הלה](היה):ברדיים'גחסמזורסי ,טרכיים
ע~יססוקכ~ורי"ס 5 "יסונוfוס ,~"פיעצמןבפניוהכי!אלאויושובי!מעורבביןהיוולאכi:יסגוסכרכסס'ונפנה :fוורכיס
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ייקמכזסכזרןרסfושנאמר

יזווקfויכrבכי pמנסכמקרחיגו Sמםיר..יגרס v'יקנ'ו
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וממניו S 'יפנחס • '"וםוכחןיענאם :נכיםממס~נייומכוכו'םנמ]וכםככבכיוככבכוריוםסומיבכס'וי Sס'ךסייכוחמרגנןוככעוייוסחךסיבכ
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 :סיס) "וf(עמסס~סנחסיוגנסיס~מ Iכוחומס

סיוס
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וכמ"סס l/כרעונמוכספוןכ ' tנכ Iנרקכמרכוחורו:כ"גוסו:יקג"ס rכימוו'יקימיסככנרמכtלרס:רססךסייכtלכמפוסקיס ' rגגכי'יגממנכססוז<..וספומסי!: Iווכעסרנסמ
tו"כ •ווכ'ס Iגסכיכגר :נמור ' rוככויויכג'~גמוגfו ' rוכוכ~'כג'סתס Iכfוגחססףסימריככגיטממfוס"וגמ j,רfוס Jונכוכמרוגכtוס Iמכסמכס ~~ס~'~;כ:וס ו/~
יערבעיוומחחיססורמ

 Iוס"גכרגסמספרגס
 ~ Cכוכטחוכ tס'סנסדל'ן ,~וfוככןנכ~כועזלחסייימסכןנככו f~Iולדנקסכפ!:כ,{עפלעד Itבג{וע'כ'וו :Iעו(fו::וכס .rניח,לו '(ו~נמדנרס!:גיכס!:כמענכסחז!:יסס ttחסיון(ססגרס

 :נ(וזערחסיi'מ;ב~זדףנסכסיליןכדחיחfוכןנןע Sכfומכ Cיו Cןנסגויכמועויסחס C:ופסוק"רכוכמוזסקומי·((נכפרמסכעליסכfומלייגfו,עתיר'ןומ::סנעפרועד{fולז ,'גכfוו~זfוחסמיס
ףסויענףנכמססכ~;כוס p :עמ ,יככונלfוס "

ו{מרן 'לI(גנדוםסרסןמ C1רו:נכנככוכ~סכזלוכומע!:לסמכגsחכןויfוווכימיככנדמ~'יוחלס :Iנכסכיסי Cסון e :נכ~ :I~רסבי I • ':1כוומיכככדמנ,יוחלס :Iעחכיכטלעסמולסמעל,חס
עמfומלע'ככגדס
ס Cו"נס.'רוממ(ס

Iנרר.'שא ]נ[
ובפרקרנ.יר'ה

(כמעומרה~ייוא
שם ]ג( :ע'כ)

ק'בפואםה'ו
 : )וf'ע ,(ונסהדרין

 ,'נאשם ]ג[
עומרהקוראכפרק

 :ע)וי)(כג
 ;יכtי pסגפכיכיוקמנויוזככןרניירדלפניברוקאבזיוחנזר'ירדבאושאהשנה
 'קתכ,מווכמקוסכסחפככוו:י 5כנ tiגפירבןלוארמנורי Iב lיוחנבר'ועשהג Iרי~ב'

 .,ממגיתין .רכריכןיומכןכרכי :רר Iלל
מכ~כי"י •ככס Iכוכסגיןסיוגולאירדהשנייוםכיכנחכזנוהגיזהיואשמעון

כוסרגמיכ:הבוםססכסרריומס Iגססכר"ערעש,ךחגלילייופיר'שלבנוחנינארכי
מכרוג.כו·'יכוםופיכמקעסככווסלמימראביבנה lנוהגיחיוכךר'זtב"גאמר

רגמיכ .'ירכיוiכיח Ciנככבבד :כקרםימלכיותע Iר'אמרוהאס"לעקיבאכר'/ג Iדרשכ
רtליחי:ומכמסמנכ:ריסוכמסופי Iכמכסוקדושתאומר/ב Iרשכלהואכרזהיוםקדו'זtתעם

עשרה :ס jיס Iכןמק 51וכ Iרכרוס Iכלומרזיראא"רל,ךואכזרהזכרונותעם,ךיום
כרמם •נ~ןכגרמIנ~גכוכסמממרות

ומף .סומממככי '"כבראש~ת :סםכtוחנינארביירד,ךשניליוסלמלכיות lשתוקעי
ג.ו~דעברוהלמימראשניטוביוםאילימאשנימאי

מעובראלולמצינולאואילךעןראמימותכהנאכרחנינארביאוהארמלאלול
 :הכאהלשנהשניליוםשנימאיחסדארבאמר

רבישופרותמעשר,ךזכרונותמעשר,ךמלכירתכזעשרח lפוחתיאיןטתני'שם
עשרהב,ךני:נם'יצא]מכולז'~לששלי~אמראםאומרנוריכןיוחנז

בפפררודשאמרהלוליםע'זtרהכנגדלוירכיאמרמיכננרמלכירת
 •שופרנתקעהללוהוקב)(תהר,םנהודכתיבהנך •חווטובאהלולים •תהלים

אמריוחנןרנינפיני,למשהלושנאמרוהוברותעשרתכנגדאמריופףרב
רכראשיתויאמראילימאנינהומאיהעולםנכראשבהןמארמותע'זtרחכנגד
 :נעשושמיםה'בדבריג)(שםדכתיב,ךואמאמרנמיכראשית,ךוו 'בtהני
שופרותמעשרהזרכונותמעשרהמלכיותמעשר,ךפוחתי!איו[תניאשם

בזיוחגזרנירקיעיםשבעהכנגדיצאמכולזשבעאמרואם
תורהכנגויצאמכורזשלשאכזרואםמשנעיפחותלאהפוחתאמרנורי

אמר,ךונארכארמוישראליםלויםכ,ךניםכנגולהואמריוכתוניםנניאים
ושופר)מלכותב(זרכוזמזכיריזאיזםתני' :נוריכןיוחנזכרביהלכחשמואל

כתור,ךהשליםאםאומריופירביכנביא~לים fומכתורהמתחילפורענותשל
לאאם[אלהים]ה'נאסאניחיכ)(יחזקאלכגוןמלכיותנט'ע"ב][שם :יצא
כלנחמ!רבווארמב IIואעעליכםאמלוךשפוכהובחמהנטויהובזרועחזקהביד
דכריתחאמ)ניוזוקינז iוליפעלזהואבריךקודשאלירתחריתחאהאיני

ויזכורעח)(תה'יסכגוזזכרו!מרכריב!לאשתאכרישריתחאאוכוריכ)אמור
באאםאכלונו'כגכעהשופרתקעוה)(הןזrעכגוזשופרובו'המחנרשכי

לומר

cפ 8 _

איתןאהתב
fנ"ריוחכןרבי
((מ1כרומלס :tפדגגנ

C: ןעו~ם ~ר"בסן:
"!כי~ס h(כר " cופ)י
יfו p:יוסt:ק~גר'ס
fחמלע :tיוסד{לני
כ{יjסנפ'ק~עי~
מtיסעוכסfו(נר
מממרומ 1 ,ע(ין

:געו~ס(נרfוסנסן
 ::'עורי cמנ c:ג t{ר

יוח(ןירכי :Iטיירפ
 Pרזססנכסfומרfו ~
h וfונינf'וח('דר

fוחיסיר 'fC'iבו((ר
חייכfוכמיזס\!נכס
דמיזו~פיע~יליי

 Iס'רנמינפסיקז-fו

 ( :1קרנכומנן:עס Iנכ
 1 ס:!כיוסנ!וסף
רס :tנכ"גדכI!:לס

(גרfו jג:ן Cמfומרומ
i!I נכו~סC כז;בניוס

פומד'ןנכוכסכfו' {,
סיסקכ{סכי rכי

,נייסיכ I "ונ "ן

, 

 .רןעעראינבערטאחנע!·כ) .צארןאין )בI • fמירבתמח



לכרףחשנח"אש nרביעיפרקטוביום א IIמדך,שי l/שר

כמיומ~/יינעינגמ"ט~גמייו t:iונמ~סףסומריגנרנ'גמםגמי,/מוכריגןווגג'גוכגrכ~גנ'ס"מקריממ;נגיגג.)(רףונכוכריק-ורמגפ'י Aיקונמריג!
חווכרר"יוגו'פקרונות :~זכסגיוכז'וכ~ןכגןחגחםייורגחעומרמיiג,וכפרקרכס~רריןק l/כפגרמוכריגן;כיג-יסכרג!יגנרג'"מגוכיקממרכמ

.ג I/ו'גדגתינ t:iממר-י~כfכfככ.:ריגס 'ר:.מfוגיכי.:ריגו t:iרררמגגיוrיגכי ר:.כfז.רוווו t:iגגרגתיכרכעיגווס t:iממי , l/ררIכ l/מכרקרקים •ווכןגרוטrי rגימגו
ונו'פקריוכיוסגנכונכ.:רנכו rננכ.:רעגיוכפקירוrי.:רוגזכפקיר.:רםנככrיrי 5קז.גיסנכם.:רסנכ Nממזכרמםוכעוrיועגיוכיםגמכזכרגממרוופקיר.:רזגירסון t:iםגףfכ

גמו:רוו~רכ~וגוןפקור~גיוסזובכםוווכ~

וכ~וכן rכופקור~וכורבכג'ןעכגוגסטפי'שלפורקנותשלשוירפוכרוזמלכותלומרםוכיםי~יוימנכרכי~גמיכרכמנכענ
כנימנכירכו rםיכרנוגיו~ rוכ;ממכ;מלךה'צט)(תהייםכ'גוזמלכיתאומרם IIקכימיגריגוכירגונמיר~רוכירגמיכגממן
ונו'נרורזגריוז~גמוזמןנוםיקכעלל l 'ייס'כרכרגג)(זכ~יסרגזויככיריסוגמ

תםגזכו(fוזוכרוגוןתמירס'כפגיגזכריואכדוועדםעוךמר; ),(שםוכגוןםעמרגזוכס.:רימ •מיג~ mמ[דרכים :גנכםוםמיס
כתפג!רכונכרגוגfכיו ~ i ו~'ר f/lכ ~ rוגוגוןלבניהןזכורק'ז)(שםכגוןזכרוןמארצוגויםמזכתוג.:ר t:iרfכוfכמרי.:רור~רבי :קפיר~
זגיר.:ר~מקרמון t:iגכזגרוגוזומ l/ג dlרכשופראלהיםוה'ט)יה b(זכגוזשופרוגו'אדוםכמו~גכורוככךיי-מז~מי •םזויסםגי~

גפגיון 5וכרגןכוג~גרוטזויכו rםיעכ~גריצבאותה'(שם)וכתיב iמתיבסקרותוהלךיתקקיכ :rCכק)ונמ •כ~נככוזמרו :ממכיכמ
יענס t:iגרווכמ rגרמנכריג!ממיר I ~יאפילויחידשל Jוכרימוכיריזאיזקליחםינזומוכסנכגמגמסנכגיגמי~רגמייו..ר~רכי
נ'ראשונח :וק";כןכוכ~!גרוגומיכו I i Iל'רכfככווןfככ~יסכוככוושויו •fכחזו
כפגיוכ t:iזו.:רגיס'נספרוגוןגןםגי~וכגוןעמךברצוןהניזקו)(תחייםכגוןטובה :מגגותכגסווו t:iקרגסמעככ t:i 'נכגיגו
כןג l/גגי.:ר t:iופסוקיסכן.:רסררמסוג.:רהןדיייאפקדונותטובה Qסאלהיליזכרה )ח(נתמיחהרובכ~ .~זגרוגוrיעסמכממונכר.:ראיהנ

יזכי,כסוווסגיסוג.:ר t:iרfכוקרfכ.:רפסוקיס'~רהאתפקדוה' )'כ(כראשיתכגוןכזכרונות~fוו
עסקוכמוגוןםבכריסרםמו ;// 5וזכרונותכאינזאורמיהוהח"ר'יוסיר'דבריאתכםפדקתיפiלידב)(שמותיכניז

ונוןמגו ~ r )כf..וי(מיפוסקכו~כמםויי Iייין Iל
םכי~ובוןםעריסמו t:iוכןמ jגrכקחסיכדחדפקדוזשרהאתפקדיהכזכרינותהןדירודפקדוניתנמנהייסרי

גוו t:i~כמוגוןמנוז~ר-יסוכיפסוקעסוהנשאוראשיכם~זlעריםשאיכד)(תה'יםדמיאכרביםמינהרכיםדאותכיוזחוא
רמיי.:רור.:רכרכי/ק/קייי~ומ iגזגגוכיזגםיכגבורה'וגבורעווזה'הכבוחמלרזה(הוא)מיהכבורמלךויבואעולםפתחי

כיונכוכגיגמקrרסיככמוטןז.:רמכך.:רומ .זההואמיהכבודמלךויבאעולםפתחיושאוראשיכםשעריםשאומלחמה
מכמגוכפגני כ//ר:.גמנסכי.:רכיןכרמןjוכ.:רשיששניהשתיםנהראסלהחככודמלךהואצבאותח'חככודמלך

, I I -I , ,. ככוכיfרו:.r ~ רגמוונון:רגכורוכגן
גיו rגסכססומס 1 ~מכגיוחריןוכוכגיגמאלחיםזמרומן)שם(יםששניהאחתראשונהאורמיהודהר/יוסירןדברי
עם;ס tiומrכרמוכ!נ tiוחיס tiר:רוויחודהרןיוסיר'דברי Pשתיאלהיםהארץכלמלךכיורמולמלכנוווטוורמו
רמיוי//כקרמיכיג-יי-רגrייכי.:רמגגיוiכקדשוכסאעלישכ Iאלהיבגויםעלאלהיםכמלךושויןתחאאורמ
רג.:ריורמיכrרורוגון.:רגכורמכךז.:ר.:רומממראתרועהזכרוןשברנוןכג)(ויקיאכגוןרתועהבו .,ttשי·זכרוןאתרשהיא
 ~~~~;~י~~ג;~~קו~~יר~~ג:ן;~:מ~~אוומריהודהר/יוסיר/ ' Iדכרהשופרותעםואומרההזכרונותעםאורמהשדק
~גכורמלוויכמכמוכרומ;מכגהוגיסהןכג)(נמדכדכנוזרתוקהקמשישמלכות[בלבד]הזכרונותקםאראאורמהאינו

 ~ו~ Iונומנוזססוממיכמרי~ומומרדבירהשופרותקםייהואוהמלכיותקםאירמהכומלךותרוקתקמיאלהיו
נעי(טסו!גר:רגכורוכנוריכמפירוםמ v(יכלוםלאעמהשאיזהרחבלבדהמלכיותעםאלאאומרהאיניאורמריייוסי

.:רגנוררנככןרר//כסומממגיגfוכfוו ר:.//מו
כמוrי 5.:רןוגוןז.:רסממיכםגי.:רוגןוגוןוז rבכ.:רן.:רגכורמגןז~נכיfוככנוזווככמסג;רגנכפורםים..עירסכפתוזכםכfוכוכס t:iרסייגןחיממכfוםr.:רגיר

ר.:רמיוכסוסגרמס •וגוןfוזכר~וfכ t:iוגוןגסמעגכ t:i 'מג.:ריסכמגו Jושו :ורו//קוט;ריסמrרזומווןjגםזכסי t:iכניכ-ימכמפניגיכמ ר:. 'I/ומונון
ם:ריfכםורפקוגוגני.:רר'ןוכרזוומ vטח(~יסון tiגמרוע~נכיונמרפופרכקוכ I ~כמרונכ~חג~יסבכג~ ti/Iגמ ~ uררכוכעסיסגונ~מנני tiמrוכמורfכ
מווכר tiו i~קומ-כרכוכקוסנמכגגומרו rוכרןן~כמ;סיוכזוכווים..ג~רכגכ qכזנסfככסיסעג~כו//:ר rרמומוכרסן~רrכמיסמרזוסמריפ-..סוןכ~חקינכ~
סמרוג:רגי~נכוכסגגנרון:רסרזגנענ.:רוסמלומלמ ~//רכ.:רוי iכלחוגגו[מ(רלfכו ~; tiומפריוכ-פפענכ:רכוסווכרסמפןכפס)ונוכוכקוס.:ררקוםיוכ-נו

וג.:רגיטגכיסיע-וכריגרוןוגוןגסמבכגיפכנויסגגעכמגוכזסו:רוסיףנכוגס~מגגבכגוכגן כfו-::רכר//.:ר/י Iגרפם"רוכ-גגיוrיםחיכגfו~וככגטחוכרור.:ריהר'
 Iגסגיכגכ .וגוןכונככךותרובכתוגון;רוגוrי r ר:.עסמכממומר.:רfויגו fi /'~ .ווכןתיוע.:רזגרוושבתיו :מגךכמקוס.:רומונוןגסמככג;סכ Nכfר:.

מיכגסי.:רי.:רתרובכ.:רכיוסמגתמרעיקרזכרfככ.:רומגמכמפכנ ג//"כמ ג// .f ~ר/ק Iוק t:i //עוגון.:רומםופרכםוןכfוורתרונכ.:רררוו,רטנכממפרם"יפגוגזווrי
גכיוגןכםופרוזועוג.:רמיגוגרוכוה rכ ~!פסוקממררגכרגיוןוכטעממ '//רפניגכ~מזורוע.:רזגרוןרנכיכרמסרפפן/,וגוכמופר ::tגוכוהרוע.:ריי-ס

סנרfכממיונוןי~י~הרוע~ריוסכמוייהfככסוק Iק/מי~וופרוזו tiגנוס ~עמיגוכמכגיוהמומרורגנרגיוןןכגכככ)ומ~סיגמיפנינכווכנןומרוג:iכ
םופרגיי rל~ i:!יםופרס Iר'רננכינקמןיכפיגןמיוככ tiרמנווגיוןוין/; ~זכרוfככfכגמיגופר tiנמו ~ l/רבכיכקרמר"מופר i:!גסירנfכ ~ iייו..רכי

עיין
חםיגרמ~ C 'זכ~וגגיי~ממםגעטמרפיוfו S '~מזדוניממ~כומכ~ממוחfוזוז.מיכ cמרניסמו Sינכונכרי Dו:מכיון " (1 •זמ'מכרניסמיככרניס (f"רמכיון

יוסףענף
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א Iהריטנ'
י'ים.אי!ישוואשורבירושומיאמרינורהאאשורבניש'אינוהקרשישוןע Hרכ
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הכותב
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ההראחכתבבידיברכתק"םהיוסרעדומאזלבצרוןשיברשבאמרכתבלארתרחזורשביביתכימיכשחזוראנלחמקרדשההראהכחבשכחררת.ורהכתיכתאוח

ככתבחחורהבתכנהשלאירסיובישכורבתנידהאסאפי'וכןיאסזחאשוויככתבחתררהבכתבהחירםכ'ותמידעיקרכ'בשתבחלאזהכתנשמעוווב-יי'דעת
י IIהרשכתבמחבאמתל"שכהסוגיאזאתשובהכלואצ'אצ',במבעדכווהוא .כרביםהלכהויביםייחידשמעיןירביוכיאצ'יחידר~אחבהכשביתבהאשןוי
לדכריומציאותלחתאוכ'או'יכחיככלור,שתד'תי .כאועדכלרםחכמיםכמקוםיחידשחואובידכוישאיוחואידרעכזהחולקשוביתאמדאםואףל IIוזא'נר
ןI lתכמקוםשאמרמלשובוכולהכיןמוכיוחתיס jיליויש Iכועזדאהיהראויר Iת'הואחתוספתאשחחתלתו.רסאראחאול,'וחשכתיתשיהמכנגדיהירושלאאלה

נודהאם.ואףכקדובשויםלשונותהסו IIותחכמיסולשווו IIתכספרוהיתההכר"תאתחלתאול,לחשובואויולכואומריםחכמיםנוכררלאהתוספתאוככלחכמיס
חיחירנזלנאמרלפעמיםא IIוחכר IIתלשוואכל •בןשחסכיווכוראיוכיסנקראיםוהסשמעווורכירכיאוחמצדשכשארוכיוורכריוכתקיימולאכךאמתיתשהגרכא
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יוסףידיבמדשר,"איאדףמגילהאשוזפרקנקראתמגיהלרשי"
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נכחירסיס ::ו'וfגי
ייו::פינסיפינסנסונר
ימוחס Iמגניי:"פן

גנכfוכיס ::ו'ו
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סיומס Pכגכוחכי

כרטחתסונככיריסכמ
מגר:וס:ויפונמרו

!:גיגסגי! :tו:ור:ו Cס
וק:וייfו Iנבכוכוססגר'

נרמויחגרן m ::ו
ג!ונככיו:ניסכג;

'יfוכמיורנfוסערוכוכ
C נרנרסני(כו
נקו::וכוכר mוח

מח'גונסככורגו
 'ו:ס Cנק;כסגה::ר
נכרייסרפרסfומר

ממגוכירfוכfוגכומר
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 ·נתזf :(~חרתון)יריוססכסגיסכ'~כגיןמ~ t:iגן iוגגנג~ t:iגגכבכמ
(ייסמ .ווג'ככככמזרזכטג~עוד :טג~כככבכסמיורוומויכג//גיכטגות

רממסורייוטוגו'ככטמכיקטיכככיכימכיסכס'/בכמ,זכמיכ..ייכיייתמ)
מטגכטמזרזכזרסרטגסנכ'ג'/גמכו :eמגיס tiנכ'סייוגו/"כוכזכמר,ףיכ

נכ'<גכ<lוגמלמומזרזכטגסונכוריסויקיס-
 t:iיייוובכרנכרחכ t:i 'בככ ~ט::פ t:iמג~ t:iארדתשנהעודהכינמינתיא ]א//עיבנרף

 t:iכככ~יfו...מרממכדוגיכינכ~[ו]חחרי t:iו~אמר •והשלימהדריושועמדלבבל(יש)
זכ sקכבככ"מפקירסיטימ<כופקרוכככג

ס'יסינכרנכמגככגס ,,,מ"ר :eיטונכסוטעהמנחמנינאבחהואדניאלואףרבא
(גט"'וו r"כריי!רמוינככנמרוגמנסיונכמואנילמלכואחתבשנתט)(דניאידכתיב
לגכוטר\סלמכלטמכי][גטמiכרייוט)אשרחשניםמס~רבספריםבינותידניאל
נככירגוחכמגוחמממסרבכ'חכח'~ויקיסלחרבותלמלאותהנכיאירפיהאלהודברהיה

ר 5דכגוגדכח ~ ffמ ]~כ t:iJנבכיס t:iכוכבככ~בינותיאנימרמואמרשנהשבעיםירושלים
יי-יר 5כלטמטכוכ'נכרורורחויכוג//נ

 :סיומר\טנכוזכטגיס )מ//ט(סגנכיסקראיקשומו/מטעהנמידאיחומכללבספירם
 :ומסכוןספירס·כטוןכספריסנינותישבעיםלבבלמלאתלפיכט)ידמיה(כתיב·אהרדי
 ·סגסטכנכיסככגכמכמןככפיכתינרבא][אמרירושלםלרחבותט)(יניאלוכתיבשנח
יגיח;וכסרפירנכי\יגפסרממגסמפקורלן) Iבוי'הא(עזראדכתיבוהיינובעלמאידה I"!לפ"ו

גבכיס tiגיס t:iירוכמרגומכוככחמגמינ·
 ~י~ר t:iחכיס] IA[י(~ינכיס)מספרכ~ t:i(שם)וכתיבפרסמלךלכורשאחת(ובשנת
לפקידה :סגכימירמיסמלס'רכראביוכה(שם)וכתיב)ירמיחובפיח'רברלכלות
נכ'כגככוככמןככפיסמיכממר .כנככוכמח'לינתזהארץממלכות[כלפרסמלךכורש
סיסכוןגןכיגfוןככסמפקוררסמסכסביתלולבנותעליפקדוחואחשמיםאלחי

~ומ t:iרפס][נכלוכרגרטמחזכטגסו iטגפקלל (ל
גג,ירע~ tiפ tiי~ויקיס ti'גנובכ//חכמ tiהיואה'ענזומכבכםמיוכתיבם]בירוש
ח t:iכוכגכוס •י"'משמיח :רמכ t:iיעכםחרא][רב(יצחק)ברנחם!רבויעל)+דרשעמו
 ·ורג'נככיומגיקוגל :מ\י ti~נכנכן t:iג tlלכורלמשיחוה'אמרכהסה)ישעיה(דכתיבמאי
fוכיסרסנגככמטימוס'נכfורגסיס//קחקב"חאמראלא[חיה](חוא)משיחכורשוכי
סו)וונו/כיוכיוכקןכי rסrרמטרנככיךקוג( :.Lללל

רסמיגי[גזכיגי]קרמ,[זכרי]נכייייכגסאמרתיאניע,.<כורשיךעאניקובמשיח
נככמכויזררנג.קרמטנגסכוקורמסרריאמרוחואגליותיויקבץ[ביתי](עירי)יבנחחוא
כנכרוחרקח rןכבכסכןחיו t:iו t:i ~ rדר •ויעלעמואלהיוה/עמומכלבכםמי )לוב' ה'/ד(

יחו t:iכוכ iכר\וגחומחריונמסנוכמין t:iלמלכיוכתיבהפרתמיםוכזדיפרסחיל"כתיב
טו Iכספרכנכרמיוכקויוכגורטרקח rכאתנואתנויי[רבא]חסרא)(רבאמרופרסמדי

 ·ונו'כגססי :ימו :eכממנכסוכגiכקוחל
מיככתינ :כרכרגטזכרככfומו 5נכוסוממינוואי )אפרכימינוכיממנייכואיחדריבחרי

 , sמפרזכמיסיסמופסרזכמיסומריפרס :אפרכימנייכומלכי
סנכוגמוופרסנכריכמלגיגרiכיג Iנכרותאמלכותוכבודעו'~ראתבבהראותושםיב

ט~יו .ג~כו~בבדי :י iוככ f5כנככסחבר'יוסיא"רונו'תפארתיקר
 ) i /כ(~ניfכן t:iנדוגג~ןגנדיגידוועמד)(ונתעטףכהונהבנדישלבשמלדמנחינא

נכiרitסט~קריס .סי~ nפק :"ירוטכיס
חתסוכתיבגדולתותפארתיקרואתחכאכתיב
חימיםובמלאתוכתיביוםומאתשומניםרביםימים :תפארתוללכבוד )כח(שמוח

חיחטפש[מלך]ארטוחדחיחפקח[מלך]ארטחדושומאלרבוגו'האלח

רשו~זבהוש/'א

ו rנכנריימחכנכירכגו'ינטוכממכ"~גי/וסבפרש"י :במוסובכ"סגו'
ונוס'ל"בכלסנכגירכומגמגווג'מ'מסרבכ'מלמרג'כ<טמכרגטנכ!י

ר 5רככטמתיrכיfוכמכנכיכ"גיגןכמייfג.כרכייו//נכ 5רג:נכ-ג//כרככטמכר
מככככירכסי 5גכוגרגטמכומיוססייוגכנכיכרמגיכןוטכנכיס'כיי-גרכג

ררמ,טגי~כטג~ט~י\י'~יקיס i:!נכגיכו
~יפפירוטוכייסגויטמ'מרסגג'ד~י~
כי~מסיגרכחיס/בכ'נככיטנח~כיח t:iנכ~
ייו..יקיסחחםגיכטנכירסמגחטגיובכ'

מסכפימ'מסרוס//כיטימכנככטסכט
יסכסגויסר 5רככסמחיזכיכנכיכסמכס
מלסרכייסונכ/)פרכלטמכרזכר!י'ו t:iכפייו
גו' ~ iכפקי ~//רגיכקמןפי'נסכמסן

t:i יח~t:i בככמH ספי~ויקיסכגינוסחt:i ~ע
 .גו'טבכ~רכיחכנאף :יטרחכבכככגג

 :נכ//ס]רגימכס'כפרט//'יפסמפויס
ככטזכנככיפקרוסומס'כנככוכמלפקידה

נכיסגסמ U 'גסגיןסכזככטכגס •גו/
 ~ iפק' rמסיח~מ l/נכריוט i <זכרחין
וגמו/ס '''חנמחות 5קרחכ t:iיגו t:iסכמיי

t:i כירוויבככנו'נגסמיסt:i נר'כס
בכריט.,מיסמבכוףכבכלממכורממריגן

סיסכנכססגמכיןטגס/כ Iכגירוכינג.ס
רקיסו 5מגכומגס :eכ//כרסיי"מרכ ,//מ
יככסחוא :וו t:iסרמוגרסטנככוטגסנכר

גי:ג.יחדגמיכ •גו'נכוחי,יקכזגימי
גמ t:iיונכומיגכירייגכ~~וfכנסמוךבככיכfכ

גיוכיכוקחי r~חר t:iחי\~כיןותמכמנו'
יתקייססכומס!ריכןסכיוגרסנככ rימיס

וילוסכיסכסוכ"קיככססמ t:iנכירייככ~
"מספמןכמזכמי 1כיסיס t:iכיוכיכווסייכו
נככקוככמככימיגימיטגרגזכיכ',,יגי
חמרו~וחגו'חנכר!ייחכי~רfitכוו t:iוגר
~נגיןמח//גוגיעכנו'עוכווכגכנגסוכי

ומייפרסחיככתיב : ~ iי~ורי 5בכ//י
ונכי//לפרם//'נכיין .גו'"ייכמכגיוגiכיכ

ופ"מכפלסמיימזכממיפבגסוכרסקייס
ס rרפ//מגןררסוכמריפרסמiכסקריס
~iכסוכתיג :חטוכ ~ rופ//fוחטוכ
כגנורמכמחגכ •נו'וכתפמרמכגכור
:ותסוגמיגמכסירגגנודיג.מדגתיג
כמדרסכי~נכטמבככחוכתפחרמכגכור
 :זכפמרזכגמויiכולמכיסוכסנכנכיכמגסי

n ס/למיקייקליכס/סיספקמ"א. 
, I כרנוס ט//"נכ/פו/כrנככרמסמטוכס

חיפרגיבככי\ינכררו iרחנכריומ,iכמטקימ
כי"נכפייסדנבכיימממגכנכחתי~דגכי ~,~פקמדוכ'/דפ~יניוכ~גיפיוסררו 1rסבכ\ד~סיס t:iד~"כו t:i/Iבכגו'וכסקיחכ~וןובככדוגו'יכ~ו t:iגרגיכ rומ

הנותב
 '''ערקכירש '"עהעני!יוגסדשלאמשלכורשעלאניקרנ'ראמריכירשהזהנמארמידס.הכונהכו/]למשיההיאנררךהקרישנאמרבתנז"לחרשנ/'א

מההיאיכשישל,םעשהילא iבתולעשראייביישהיהוכאיייהמשיתמלךכירשגאילתהיתהשלאלומרכורשעללמשיחקוב'יחברךשהיאשאמרי
המקדשאתיבנהרגליקבץבירשטרחאייייאיל,כירשהשל,םשלאיבמאמדמקצתםרקכולםנתקבצישלאנמשכתבבלגיותועידש',מהגאו'ה
בקשמאמרםובעני!הביתערדירחבילאשנייה ם~'כIגלריאבתקנוש'ימההגאולהתהיהילאשלםהכני!היהולאעמרמכלבכםמיכורש
 :הטוייהסלךהזקירו.לעשרתהקבזfעשהשלאהמשיםבני!הביתויבנחהבליקברץהואכיהמשיחזמ(עי

יעקבעיין
 :ננרסרינככ,סקטרג Cרקע~רוגתיגכגך ' Pו:בכסמגימ ' pומ Cכק'ננכרמו::גכרימ!:כיסגיינ P,גגרוכמוrופfורrויקרומrכ:וגfוכrויגג:ווכ::ינגדי :!גכ::ומ~מרר Cגכוfוrכנרר.אותו

נמגמסמfומיו ~רוכובמfוחיו(רוכגסןרחמריגןמטנכסכרחס .גוסכסנכרי C!:כנינלדמרמויסוירכfוחיחפכונתחרfויממ Pכ:ורמורחחיכרה:ו . pוכמפמיכנכורימ..ס
 ,'וכמוסfוגמוכמכגוחרחזיIויג!:וסירכfוכנכיכגרfומריכ!ניס:ווווגוכ!ונגכו~רוכנויעכרגממו!יfו Sסורכמכרסהומ :ftוח!:ורוס Sרממיכfוריסינ:וומיחירמממוגfו וf;וfכמ;כומ
 :גוסגסנכרי :!נ;::ו~עומווחו t:Oעסיסר,fוחסיסעפו:: jרמ;נחמח(ורמ :1 'כנכחינעיכרו :Iעfומכסרfוו:יוו::פירכגןכומגמי;מכגוחגזסרסויחחריכחסוירכמfוכfוכז-כגוח

נניררכנכיככ!:עחייסוfוז(ונוד"רחניכרfוס .סיסעפ!:מנןוחיfוסיסיחק Dנוכןfבמרחר .וקיכגנורימגחכנוכגוחגס Iרוסימוגחנכ:רירונמגחמנ,וחוגגוריfוחו::פירוסוי
כיססיסטפ!:מכןריומכוומיסכמ(כוחינ Cרחזכיחכ!:נחר',מסנרסיסחקפי jמ;רממריג!ר'ענני:יוחינרח ' Pחרנגןfוחרכויס Pרורויfומרו בfנ:!רו Cגכחחרסfוסר(גןועייכ

יוסףענף
גומניסססהכסג:ייניכסגזמנסוףמנ~ .לDס ו:;Pכrג:יונ,גו .מפיכוסמנfומריוגג;נרי!:הנוזיגrווגופרסמרי(מכגיו::יעעסגו/.:ורריגסרי " Pמאתנויייא

 Cננ'גומכסכח:יךינוכסיורסקומ .נוקויס:וסייסו:וך .ופרסמרינמככיס'רסרסעככי::יכמכ'.יממפרס::ייס fCומ::ורו cכפיוסייכו .נריו::fוסרפגמוניכססמג
 ;:ןיוררו----

 •גונערנטאארןע )וf 1רבסותהם



מדר.ש"אינדףמגילהראשוז Iפרנקראתמגילה רש/י-'

כי'ירגמיכקרממfכtי'ככגממ'יוסייגמ .גוןסוגמייס..גמזיייכוככ'ימפני :'י ,כ::רקיימי j'יגי"וכונמרוךרrכוקיס jיג.rכזרורמ,י\'יטcפד"מו
כימבכמ)וגגגמגג)ובכגךכמרגוס'יומוגוסס'ייו tiר)וג ti 'גסגוןינ<..סגכגגגמבכ tiךמנוןמ'י tiככגוןו tiכסויג.מכ)ויסינ<..סגגג jוכ\ינבככ'י

ככקרמךמסמבכבכג"גג"גכימיככגס , IIפרס •גוןגכגסמrכוו tAסימפני :סןוגססכגגי'ירגוסכסוסומ"גג'יס tiוז"וכןrכייכמכסו!:ורמסמגrכויטרfוכ
עסמוגמךיוAוגומחוו tAימר tAימנגגומחוו::ו tAיגמרמםמעמרךגי 1גנכ::רסיIג.מחווגפרסגי::וגיחמוגfויIג.חחוום::רמרמנג::וסחחווגמיעזרי::ומיסכמרחגגי::ו

מפגיגי<ר~זכחיןזככי~ j~נכ< tiמ<ממ<י~
מ]נגעריזכגפרקמכיר"זככפיןיק/ק~גניר
ךמומו Iסגrכנגי'יגנרוי"רמגמכימ'ימ
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עדידעהוהלאללאהמרסתזורחללרחליעקבשמסרסימניזמתוךאלאהיא
 ),א'שמוא'(דכתיבדשאילצניעותיהימאישאולמנמהויצאזכתהלפיכךהשתא

לאהמליכהדרביאתהאותנותכי'.'נמצאילנוהגידהגדדודואלשאולויאוט
היאמאי(ואסרתאסתרז.נזכנוויצאתוכ,ךלפיכךשומאלארטארשלוחגיד

אלעןר][וא"רארעזר)ר l/(אעמה)ואתמולדתהמנדתאסרתאיזג)(אםרתדתכיב
ולבניולבניולופוסקלאדםגדול,ךלוופסק,ך l/יכש,ךקבחנינא)רבי(אמר
הגיסיאם •(וגו')ויגבהולנצחויושיבםון)(א'ובשנארמהדורותכלסוףעדבניו
.ואתעוניבחבליילכדוזבזיקיםאסוריםואם(שם)שנאוטמשפיליהקב"הדעתו
רמאהשהיתהמלמד[ירמיה]אבא)בר(חנינאא"רעושהאסתרסרדכימארמ

לימאבר[רבא]אבא)(רביארמאתובאמנ,ךחית,ךכאשר •לכחמים ][נדחדם
 :רטדכישלבחיקוויושבתוטובלתאחשורוששלמחיקועומדתש,ךית,ךמלמד

 , l/רש



ביוםאוצריחדכשר,"איברףמגילהראשוזזפרברראתמגילהשו/יי

ה'נח]רמר.'ש'ארר~ימ~ ~בכ"כוח"כנמ]סוריגופרקכרמfכריגוג~ ~~ומוגסג~ Sמ .Iכורסילשין :סריסדיטגיבכגרפבכ~וף 5ויק •בכגירסבכ;ארינים
t:i "וווסבופ'כאשו, " ~" 1 " 1ל שם ]נ(נ~'נכ(נכריוטכמר::ריiכ~וס t:iככ(ור\גכ~ I , 1כ(ט~יiכ::רכוכוכמגככיסגרוזכ::ררסו::ר(מר ר::מר ר::יר::יו Jנכמכיכ::רט::ריiכ::ר'מזכוךטיג~ר(ו'טא :מרקסס

"חר,טאיה'דטכממיקונכומרזכט::ריזכ::רחמררקחמרוכימחוכררגיטגכמיקוחזנס .1וכרנככfני •גו'וכטוכרזכיחיווחיא :גטחוזכוכוכח ר::ט.Iכ1רנrכטוכיט
קע(הנחנקיופרקמירגיטככחיקוכיטגגטכמח::רגומחרכרוח::רכעחיוסכגכמחטורוטכנ ר::כ...נfי::ררכייסאחר :מחימענורtועכממוכtווממtומחחעכורtועכ
 ~~':ככדוחtווכמטטוככמtוימtוזtווכקורסוכחמסוקחגמינומרטננמונרה •בו'

ףייסיר ר::"נ.-קרחקצי~ :כרומ::ריוכיפםירמחמרהמלךבשעריוזb'כדרמכיההם"בימיםשםיהגגייע..ירנמ~] •מחי:אחרrככמורfכ סfכמימ" Oמ'ני'אקממריג.ח .ס'ריק 5ון 5ר;בכטומס'א"רב)אמתר(ורתשכגתומצף : ר::ז~ ~ t:iיוכ-..בככמ t:iנכר.ברגוכמ t:iיג.מוכ
ינוpוכ '"מ qו Pינסגי t:iגמ"כונכככסקטיוסףריק 5וו 5ר I 11 ~ז~ ~ t:i~מבכ . ~"גק~כרמ t:iאחר
 :ס Iוק Pפממpיi:ינימככןחמגי Sווi:יוגו'חiריזכרמכיחסהקב"ההקציףיוחנזאבאררב ][חייא(אחא)ירי(נכגגגחרע..זכירi:יגוכג::ר mגרש
 ;~~: t .·~ו; r (~~~חכמגוגככנקטכחוכררכיחגכסזסעלועבדיםצדיקרצווותלע'עבדיםעלאדוניםכיטרחככרפאי :זוכו]נגמחרסןנכ)

 Mגל'וקזסנוס,סtורנרכוטיורעזסכוגכסitטקסנ"lי •לצדיק][נםדציק)וו 'ר(לעשותאדוניהםוחזכ"כ
~ב {~ס{מו;~ססומככיגסכוכ"טזס,ו Iנככסכווכעסוזכצדיקרצוזלעשות~בידו bעקצףפרעהמא)(בראשיתדכתיבעבדיםעלאדונים

מIכככ י:i"גקי:t:i iיוכ 5וככגו'גמ t:iגרר::רל
 :יוחס Cקחפני::רמרוןיף .5pכיריקיספבכס 5::רפגיומכסכומדכתיבאדוניהםעדיסע •וגו'עבירנעראתנוושם(זעם)דכתיביוסףונמו
ג;נים eחדן:לא :~רוונכככבכגרוגכפס::רנככרעג[נס ) Pדצי(רצוזלעשותהףסמשורמיהמלךסריסישניורתשבגתזקצף

פסוק(סנימלמוי ר:: iגס::רח 5י t:iכרחס •גו'טיכסרחיוכיוחנז] Jאבא)בר(יחיאאור •לרמדכיהדכרויודעדכתיבדרטכיומנולדציק]
ו,ו'ות C{ע"ס,זתנזג Ijטיססףונכרי Ijטקרמסממס Ijסררשבאתמיוםלזהזהיםואופטורפילשוזמפפריםוהיוהוורטםייםורתשבנתז

 ו:{ע,,~ ,,' jCמר c וf,מ
\:!זיעונוע{'ןטומייסtומפרטיסגרעהמעומ Ijמכי Ijכדימיםשלבפסלביגתהםסשלארסוניטלבאבעינינוישנהראינולאזו

גימס I rגימלזי~גיסנימסףנככקוסוכנחוזסמנונימשבעיםיודעוהיההיההגזילשיר_תמיושבישמרדכיידעולאוהםשימות
פט Cחנכסכן C!:נסג'מ::רגוכגימרfכסיכוגמ t:i::רמכגיסררוגן

יסחמגנפניחי Cוו::רימף .tAיעכוירי::רוגככוו::רומ t:iכרכfנ t:iמשרמתיאשומראניל'/ ~שוהומשרמתךמשרמת"'איזוהלאל/א/לשונות
נ"נככססיס

חדחסריוחסנכוייוחכחי;'::רספיסוסומרייג.ימכסףכfנi:י :במשרמתונמצאלאוימצאהדברויבוקשדכתיבוהיינוומשמרתך
 ~~~~ ~;: t:;t 'ג~חטרסרסמןוגוכוסוrוכרקמכטוןוסfגרבא][ארטמאי)ב(ארחאחשורו~המלךנדלהאלההרבריםאחרשםיט

"ומפע :t " ו{,,ו:סיו Ijי l/עקחוכרוכזס~רנסועוךנסףדארמלמכהרפואהיםוהקהואברוךהקרוששבראארח
מסהלתנמ{ג{תי t:i/lוגוכמכו < tiפ<טריןטונכריססףומרי tiלל

ס{יכו '~ו~יעס C !:\~ככיגi:יכיוכ t:iרכרטווכנכיןסיוכזכרגוסאםאאישראאת , ,מכהואברוךהקדושגאיזלקישבזשמעוזרבי
חנמגיימכ C 'נכנכועיככחכנכיגיוכסיג::ררמיוככח t:iומככרולישראלכרפאיז)(הושעשנארמבתחלהרפואה'להסובוראקמידסכז

יסקיונוזוכt:סימ
כיכוחי Iווכנמיוסו t:iיס-ףסוככריר::ר\\כווג'כספגמרס

מכיויס"יונסרניסי~וכס::רחזרר t:iגנוןטוסמרrכס tiככסיi:יכח t:iכ l/ר •ט'ככסוכרמיחיןוסכחא/'זוחוכר •נסוטוזכסמונ::רורוזכזסיס t:iר1כI.כווrוכריק~יעננסמוכו<יס
סעומ{מנכןמזיתגיוו.ו.ו.ו.כמממו.ו.ו.ו.  ן'ו""רנר וf({גנס;י;סמוג;סייס;טוi:יהייוס Ijטסיסוכמקוסרוכמtוסחךיכי Ijיגךינ;י;tוכוןט;סיוסכימ .,-Ijיזככיו::רנ'נטחרימסיוסחכי ו;"וtנפהחטונכר

tוי~וטכיטסכטנכוימtוומחריגוכtויtוגיחרומריו Ijטסיומגסכטמירtוכור~.ועיגכור i:!מחר;גכסיtוכמ Ijטוtווכטנכרהו ~יר::טסfכוכרחו tiוכוכגרייימר
-'011כטכ::רכיכקסובגוכרiכי t:iוכזכ::רfכחזרריוסכi:tסi:יומחגיגטחכיכיגחמרו::ר t:iומטככרזכהמטוכרמירחיןכויוןט~יi:יוכ"קוססרfכIכססכi:יכיחכיגויגוכ

~ימ J ~:ר bא~~ימר\סרככגגמ 5וימ::ררכר t:iויכוקרגמיגוi:י\\וכוקמ"רככרמו t:iוככוכסוכרiריסמורסמכיכעג::רככסמרמוי::רי::רסכממכרוכי::רומככרכרכרוירגיטוככר t:iככככמ
וקסדיססינ Cקסךוכרכרוכרi:tן\ס t:i ר::יי:iכמ rמר"ונכ::רמסמרומם::ריiר::רומוiרוטכווכרiר t:iכמגמ t:iר :tוז::רק::רכועוכםככרמוםירנכוכוכםוכרזכן ('י:iכitמfכו 5וכ ;tגפיכרכריסו::ררכ

(חגס,יפומסככטמעחיגוטוi:יכי t:iווכטמרמככטככרמיחיןון t:iוגג l/נכחrכרמנכגרר~עגוכוככו::רכfניfכממנככור~נכגחמi:י.וכמכוס t:iפייורס'"ס tiכרמסכבסיחtוי<-ו .tAגיונהווךנכ
 ;); c ~ g"';A ~;כ C ~~~ס l/יר..חרנריוע"טכו'טטוטכרנריוfכזררממרוכחיכ]נסנ!רכקיופ'נסוףרינווגס"ג •גו'מחר.סאייךעמיכמוררגו~יורס-ףומרי i:!םכיר~'גגי t:iגו

לפומסטרמגימיעקבעיוןחיר"ף
ונרfכסגכ'ייתחי{סגור{{יסמומלכנרו Iלקנקע{מוt:סיס'!:רמכימומ 5 " {,ו::קיי"סח"מיכמרגוסויו" 5מ,ו. ,ימחירגינכ{יסוס 5ו::לfכגחס iחו{חגרחמסמימיוו::מ"לגגמונרסוקנ::ס

גןומחימומו"גסכחג"יס{יסמומנדסירסכגכגסונגנורסננככחססימסיחפחכגסס Cו::כנכו::מנכ'פנככומכומס iב :tנכומסחיחירגיכוויומחכי!:סוכמכמנכדרוכמנכוו::סמסחיחירכיחמנכיומחכוחי
נוסמחי ,מומויופמנרוגח Cני'כרמ,חמורכ'מנימסירנמחחי :Jנרורכורחכינו(וסמ ;Cי'נכונמננככ"ס j (:!מחחיחחוכמ"נססיחסי cכמחמ,ק'וע .ייירכינכניסכוסכמ:;יורסקימנכ :tוגח

סוף 9וסגיס, 1:!נכויחנכס ttיק Cנפייויסנכככסכוסכמ tמכמחירגיכוויקמ"יו(מחמחי::מנכיוזס , ::נינכ !וסינמחנסגימחונממכסחיfוק'ונכחמונמ"כסס tlנכסימסגמ=יכיסכוכפוחחכימס
ניומסונכוחניוכ 5מיקנחגרנסנמ tמ"ס Iממביסמורסכסרסכמגיכנ::יסמי ;cכגוסזסיי tחחירגי ' Jחכחררנ::וכזסכיסננכייחרfכמסנמחנוונכקימfוונמ"כסחיfוגןסfנתחסמו"ופמירכי
ניפחיססס'נ::ימכנוס~ןנ!:נכינ Cיומרמ"יגוררקרקנימס ,וגן'קף5חס~ן יפ:!,נ Cיויוסרדכ :יייר,' ;סימעוסלVועממרס:ווממססרמיסכנככיןייירגיוממ"י{חג"יסדסיייסמפסיתס

נ"סמיגגז"נסר{גוקיזסורמי'כlכמפו 5ק {'ס{ריחיזון :t {וסמף 5ק r ::{סבובו'ף 5קעס~תירגי{ומ,ו JFגחיקוכת Cיוננכניןובסעמרו~ע"מרסמ,,,יתווסמ :t"מ"ימ"יו{גוסממלס Cגוו
סבנומס{ו (lנמויג{ס{מלרגיסרגליורע Cגרימרוניססע{נכגריסף 5וקנוס{ועל Cגרגיי"חfגס'סקגג :t •מתוסיתס Cמותסמו"ןסיס :tזנקנסיתסל :t,ממ,ו:תנכ C "סוייתtויתסגT:tנל tרו :\1מח
יייחימ{,תל :tסייזערמררגיקמ"יו{מו'ו'סוועלסייסני :tזיס Cס Cזיו{כסיtוגמו{סיגמ I 'ועי{מסמר '\"מנכסיס :tעסני{סמחלגחיקווככמ Cמfווסימסעתסגס'ווח cמ'~ככ cגממיזכיעס

וין 5 ::וגיוןסמומומ :קסניסנכ{ ' f,p q5קו~!:ון ~'וקנ tיווחירגיופ.סוקס mסימןגירמ tקסרניומ 1ומויימחונסחנמססיחסגחונמיקוככ cנממחוסיחסגיוממחוכוחמח"נוכנוכחירגי
מחיוסמסי;ווסמ ' pמנמכיחףוחנככסס Iנכנוrו Cדיג"סנכור Cרוי C Cנננרינכייומסכס'סרנייסאחרן:מחנ::ויוסנקחסמחיחחוסיחסגןנחי"רt:נכמסיחסמז:חויc:רסנקiוסקורססרססממ

ניחסגימכס,מiגכזיונוחספינסנימפסוקנכנ Cנננריגרמ·חמסח(ןסופייסיוסויננניגי ' Cנפמנניס :חירגינ cנחיקוויוסנחעוננחסיחס
יספוחסיססחסיחסיסיוססגיונכ..זס tנגווגחנוזייפו:וסייירכינו::סגןמסחימחיסי cכומיfווסכמייפינ:: ,וגו'מןיח cוממיחי t "מוי cמחניכימווכ'סיווכיסייסומיו::בנתן

" C נ~לין 5ומחיתענורסע{ח"ונסוממסמחמע(נכגורס סנ,""מניגו'"לתיbfו' P ובייוסתופייסC נחריגרמיחמ~וt ג{נכ(פוסקI ננמורממחוקרמחחוו~גיו::סנכ"ן '"וג,סוסמ,נכוס. 
ממלסרינכמנ(;ועניןס I וt:!ע"לרגי Cמ,ןממ{יווקלמבגלימ{גמ'וומחיבר{וכזלונותגiנפל l 'קלמ Cג,ווכת

{עו(סנמ :tנ {' I'{גרfכלס סג,,{לרפמסוקסריססקניסנ::כימ:אחר (יוק""כייורתיקיומ C{פנוס{ומפוו{מיומ"לנוסןעעס Cספיל ' pמוt:סת~ע'ז~,,ירגיוברו{סיקיס :tנכנ"ס ~;:ן ו'{
יונחיסמרס s:!ייג

מם cיזו~ס, מ{::זיוטףענףיוטףעץ
(ומוחייסיחכסוכ',יפומסכססונוימחקדיסגיחח'ז::ימגחחחג:וס'קסנמ,ןכ'נ tיראמריסרמיימfוקוסטממירגיבכייסוס Sגמסרס'ימיומס ,ימוססגנוריניוחסרומ
 ,ופסעיכזוחסנמ"מסס Iחגיןמנכ ,גןממיימומקורסכנימחרספומסמס ,,'כחמייפכמו(גמויס :ח) H(יפ סי.:rמז rסבכ~וחו Sמסיסס~ממע"פוחו Sכמבכסחסבכמססמףקממר
נמ~~רסנכי, ,{~~וססססנירס rסף Sסקיריעייניויסיוסףבכ~ס iמ'גחינרסכממסוסמי"!יס~גחינרסיסיוסניבכיפרבכסוףכויקקימסנימו~מגננייו,בכ~ף Sקפרבכסדתניביח

מ~ 1 ':{ו מ{::נ{"ומס l/ססקנמ~מגיממfוומ Sמזנונמססמסקיןסרגנ~וף S~ק~פיבכססיס~מסןכנגנ i'רנ tiיוחנן~רניוס"~(יפ"מ)יוףס ~וfויקימפרגנס~ח tiומירונו'נגנרמחגו
ת!:וגtוס Cיע Cערפו 1י וf~סעכריסנויfו' ti ,גו'fו"גי:גסע~עבדים ::ג r:ג:גביחמןמחכי Sוסו ' 1נ 1ןfוגrרחגימסגיכמ"סז:גע~ tiגיק tiיוכףז:גייק Sוו 5רומ tiנעכריfווחויף S:גק
 .ייפמ Iומ ו,, 5ייעמררגיומוכריק Sון Sרנעטוחכרימיוכי:גסגננמוחסיף S:גקסקנ":ג ft:iונfוררס, S 'מסבגננ:גסנ:.יטמעכירקמרוגי:גסגניוף Sנקסגנכריסמריןfויןכימס 5מע
{~עס 1נכו::סfזרזוכנמזכי~:.ימיוחו{מ~:גמיחוררגס{פורבכוכחמו"יססמסמטפחמוכר~:.ימזגיסוריבכס rנסיס 1וג Sיבמ{ן,ומרסכנמןייס~יחוחנקסחימסמרמררגיירססנמסכי
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 •יורדושמום :סיכסכמסגן •כמקרס:פתילותמססוככרכמרבכרייןגגרןמיססמוררסtנfכסמייורסגררגכיס·ככמס 'ר,כיtכררמססימסאשת

כ tiמסכממרמימזכמכמ tiירממגסס 5בככיןכרככמיןמרססכגי(כסגכסרסרכסמופרסססי)ג,יסמזכיגרבכססמוכמסמוסססקיגיזככרמסמיבככ
כיח-יזכריסכמרסרמיןכ Sכררמיןגכרסםסמיזכור)מםוסכסתרבכמסומררכסמפררססמיגומיסססומכפירומוןכו t:iפרכפיגסממםמ"גגמוסו
סמרןבכגפיסכסססיסכ 5יסמיכגומסמר(ומזכמבבימגנכובכמסססכפירומררסורבכ"גרנר'ופן,כס t:iרסימגרגמיבביומיוכרפיסנכמסימ

(במרןכריסיף ti •מחרלב :כעיקין)ס rרבכמקרספמיכומערססססימס
r מנחכמיכןסיסגוכווכריכי')סקיריןורככרמוחקאחותוותתצבב)(שטיתדבתיבוחיינוססימסמסירסוכמורכגנימסגמס

כפיבככבכו rבנכממבבכגיפרכרמיןמככיילילמרמרמזכמ/ש Iס :יסרמכחמסוטפמ
 ·גפיימסרכמקרגירחס :נכסר[גכ]אותהנבבסוףהאמהועשהמהדעהירםכמםסימכמקוס~ורבכסס rרמין ·'ס
ריסרחסחיככ (1סגמגכחסגכרממססיחר rנביאהאשהודבורהי)(שופטיםדכתיבדבורהרקממיכמ"ייםממריסיbכגומר,מס

כוכס tiורירכוכסיחמ .וככסמסממסךסכמשהיתחמלמדיצחק)ר'(ארמאלפידותאשתמיכןמורמוכממרוכרמחמכמנכטונכיגן
מוי~!::מרכיחמ ljובנכס!::נכןקרןגמיביושגתוחיא(שם) •גלמשכזפתילותבעושהכוכנכסנכגפיסכומיןררמ-ווכרוכ!::רסמחר
 •ככיכסרסרומיןוכי :tסנכןפךגמיבר'ארמתורמחתתשנאמאיתורמתתחגר'מחיכבמכמכימיןיר"מיחוררמין

(כגככ)fi:tוחירמס )~ג(ם"מםגמוכרוו •יל"ייבירסר~רכךבכו rנסכחזכרכברסייגו
היו tiמסכקימויבכרכר]מםר[מגכאדחודמשוםום).ש ...אבזשמעוןרגסמ,כגרמםמרמם)ו"גכמנככi:ימכמןכi:י
רסיוחיןגויכיכ~ר~ר~ם"וכבקייירשאלאףאחדלבאא/לואיזזהתמרהמהכגחןגועיסו~כככסס ti 'נכסגפיס

יי, Sרסכמערסימסןכמחמסככיכסלבאלאלהם ]היה[לא(איז)הדורשבאותווככגותןגמסגסבקרן[שנסשח :רכגמן
רסוכרמומוכס'סממרמימרכ~נחיןב)(ש/ואדכתיגנחח •שבשמיםלאביחםאחדוכ!::מ"גסוכמקייסרברסומסקיןגי •גו'
ריגירגיןרכי :סיfכס t:iבמסעוכמיס •מרנירמחבח'לגיעלץותארמחנחותתפללבגפיכס:בירס ljכנככוכגכיוררס!::סרמסjפ
גfו)(ירוכיסגמיכומס •ככיכסגפסומ l 'ללר :יביגומוכ'·וכפייספ"קבכמןמקריאל
 'י:iכמומסוi:יוקנכוגהיגמםןכפככקרריגן'~נמשוחמהושדודפכירמהאוקרנירמה·סגיגו'ככיכסימיסמרמ,ןרגיא"ל
מסחרמירררר )~ג(כמרכרr;סנכםגנר'~נמשחוויהואשאולמלכותזנמשכהבכרזמםמיימסרורמרממיסוירכיכיממנכ tiמ
נסרקיחריבכרכרמםרמגככגגכח;:חירכה'קדושאיו(שם) •מלכותונמשכהלאבפךכרקרקםיםומסרנו'~כקרחורבכרכר
סבוא :מימיוכגנכמ •כליתני :ינו'גזיחודח'א"רכאלחינוצורואיובלתךאיזכיבריךא"ל :רפסחיס]ברפ"קנכי'ס rב

 :רימספיסrכ ljוגרסרס •נרוכיסוראהגואגלותיךאלאגלתךתמיראלמנשיארנכיסברוכיסנכנרמרנר'ונרכוסעענכו
תוספות ',/ ~ • /I 1לרר!::סרסוגרמס •גר'וכ!::וכעמרמי

רסרמיסמריכיימסמברמממיר"גובמדתודםבשרמדתהחקבכמדתאש
וכfוסיקi:ינ<מi:י tiוכ<מרוס"רגרסצורואיזמעשיואתמבלההואברוךהקדושאבלאותומבליןידיומעשה

רקi:י tiסנכמi:ימ<מררמוכריחיגמגיסיגןבכותלצורהרצאדםעולםשלמנהגוצייראיזאלאצוראיזתקריאלכאלהינו
ובכררמיסמריממיסם~מt'כמפרסרסמרצרהצרחקב/וחאכל •מעיםובניקרביםונשמהרוחבהלהטיליכולואיו

 :כסיפייםכממ I.סכח)(שםדכתיבאביגיל •מעיםובניקרביםונשמהרוחבחומטילצורחבתוך

שמואלברנרבה](רבא)ארמליחמיבעיחחרמוחהרבסתר n •ההרבסתרויורדתהמחורעלרוכבתחיאוהיה
רואיוסוכילהארמ •לווהראתהביחקהדםשבטלהמלמדהסתריםמוהבאהדםעסקיעלשבאה·מלמד

צירךהוהדלאהואבמלכותומרדע"ב][שםא/'ל •בלילהנפשותדיני jדניוכיליהארמה •בלילהדם
ובררי .(שם)א"למ)בעולםטבךעיצאולאחואקייםשאול[עדייו]ליחארמהוקאי)דיניח(ובגרמלמדייניח
דימם)שפיכותודםנדח(דםדמיםתיררב)(ארמבדמיםמבואהזהחיוםכליתניאשראתוברוכחטעמך

חרי"ףיעקבעיון .
זסקי!:ימכרמכ .כרי'כגכוחןחי!מכחנכמן Iמ,מקריחכנכחןיfו!כיכס'קדי!::איןסיחססימן Cסחיספומרכ"ח!::ננעמי .פוכ cכ"fוכיכ !'וfכ Cכייחוזננ!:וסבתוספות

 .מ,מגכו{חו fקזי!: Cז'ננע :Iזננ 'ו::כקרו!:מי!חננררקוזססיפי::ורקרחי::ו Cר'זכחגסוףגזמ,ממיחוזיין :Cזכחכומכנכחיגע C 'יס 1Iפ :Cסננכככזכמימרזרס :Iננבכחיירחס
 b ,ר(עוכסגנ:וןחיןכימקריח{מננרכז::וגככגכחןיfוןכי,מיגוכגסרףגבכו::וו :tקזורגנכוח Cגכרמ,מחנכיס Cרכגבכיניןיסיו fזמפוכ :Cכבכי::ו{fו jכfו' Cגחרכפו:ובכחרז~כיקירר!:'!
יס Cו iקומכקרכמר Cו'מגiרח t: jקרי=',ננמננר !' C 'קר::ובכ{ח,יסכקרחר ו::ז{ Cוכמו f Cקזוז'נכחוספוחזרכוכחונככ'כ . !' :tגקיזרכבכי ס;:גזfויממיחוזוס cמfויכמ ' 5ופר'וגהרי
 C 'וננחכס :tננקרוכבכנככסחו :Cקזיכי 'ו::כקזר!:מי!מגכמכ::ויגסכס'חסיויס Cקזוזגחיכזכס ו::יו::ר~חמי1רכמכחזסזירוכוחכפכיו{מ ו::יזנ'נכמ' pדף jגיוכ'סרףגחוספרמזמיiרח

מ"ריfוכניראין :כנכזוקיסמיוסוחיו :Cבכנכבכגכססקג'ס ":tכגכרחןחי!סוחגכמןמי!כריכססיחס(ח::וזיכיסננכבכד:ורקסי:וסfוסומיככזו!סיכס Pמ!:סכיכזיכיסבככננרמיק
וככגי~סכננכחכיס"כיני tכקדו!:סרג!:כננחיכ fכח ~ :tסוק .כרי'כייר jמ'מכחנירחי!זסויכרו!כפכיסנחין Cכקמ"רס fכמכוכ'דיסכ"סעססדיכיס"יייזמסכיגכככיחד

כנורj'סנ'סמכמכיי!:כקרמירכ 5ננכfוכורחגככסי Cקזימ,ןקמ"רפיר Cיס Cקדי!:כקרחיפגי.רוכס ,יכמקברירמה :מיייכמכמ,דן ם:!חסיספומ t 'כ"כדו!ירס Cרכעכיססכקנכי
כמכסיטטריחין\fוננרסוחמיןיכמו fכיר~מיןיכיו! ' Cחיכזרכיליכחיכסנככיח"יסרחסקבריז'ינכרכ Cכספןמיג c "י'נכ Cגסו jסקרין Cג"כחינ"כמחרסי"כחסוכעס
םכוככסגו Cפי!:מנככחנסיכיכיירומי!ריסיס fנכמכסיכןחיכיחנמינמי fנור Cז'רבכ!:,,נכגננזח::כחכגכוחןמי!ננחן !'וfכיגס'קיו!:אין :קי!ןמלוסיכגמענניסנססקבריו
נרסקג'סמגככ!ו'וכס Cוכרימנסכסככיסיןככיfוטננ'בכככומכנור::וכרייר C 5 'נכרכסכיכר •יזייבכבכ!:::ומחנננכס ו::יסקכfוגכמיחובכגכי!יזיובכבכ:סויגבכזמו'כבכזמס'סקכ

רסנכסקינכג נfג:ג:!ננכננז .(יסננכנכיסר::ובסתר :בכס Cוכרומגסובכוכיככור::וגחוןכורסחסיוקזו!:יסזמוכרמכיו!::ופי}::ובכוחוכבכמסרסח::ויויס Cקדוחנניחמח::ו Cסננררכי fז
חי Cענככגמ::ו Cננכ"זננמ,כגרfוכרין •כוו::ורחחסגמיקסזסכוככ::ו Cננכננזננססחריס::וגמונכיי;גירקננסימבכבכרכ::וסרכימ Jכגכרמ !ימ:!כ{חןגיfו'!כמינונקזר!:מכיקזו!:גי

נכננכ~ייקוסרסחססרכין!כןס :iרסוקירכמססססיג!ס"ינננוזיסכי Cוכוכנ::ו Cננכננזזםר Cוגגיזיסגיר fסנמ .יגי'נננכייסוגכיקלגי!וכ!:בכסרוח : "זףזגגייחגמזו!:יכו
"כמזו Cררס fכ::וסרננןחןססיגמחמימייירמכןנניכיןסיס::וסינסחרמובכרסומחין"סס ,חזגזיסחסמויפמחמס cגכסחכריו:יריחננס tסכ :t"פ"סרככיקרגיסרקיפכננומ

כiכ'ק!:ס Jעדיימנכנמסיכמ!י OOC"ססי fזמססחריססיירררספסקינככסנחסעככחל!:נבסתר :ינרל cמנרכגמכזמוכריכןכמכננסחוחיינלמנכמקייסי Cמפמי
ניננרכייסי::וכזמרס"כןנניפכי!ננסכיחססחריסניןכ cזסנככנסהיו:מ"רו fרר!:סו:כקרמיסזירגמיי"רויסססוריסחכו:סככסכו"ריססל .כסהריס !"סנחרספסקי
כזםגסחרססר j "יייימיסימסנוננלכיסיססר ס:!סיס Cכונניח"כמומסנסחריורזחוגיליא : :!'נכומיהוקנ 'פמנכמכiנכןמכו iס'רגליכגריס:;נננכיו'כנניגסניגחיג:יריס
כ;סרממ::ו tסורמ;ו! :tננכסומססרננכמ ו:: f 'Dכו{ווסרמסגמיקסזס(:כוכגסננכבכז :tררכוג~ח pנינכג'זףנכרס ,ז~ימחר'כ{נכ •נ(יכ~ז'כזני!כויכוחננרסגכיכ::וזסרומ,ן

כז::וזסזבכיסחרירכמבכר .גזנניס"גוחס fססיןסככיחכיאשר:ססחריסנימ { :tזספגרגכיכסזסריחי! !')לרכקיומכוכממוסכרכחרוגכיכ::וזסיוחיןמ,זחננורמ,
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לוכiכנכסומ::רfכפסוריסרכריקייס"ומוכi:ין  •לאביוניםומתנותרעהואישמנותומ'~לוחרבינוכנוקייתמ ]ב/ Iע[שםבכסמ::רכנמורכנככןfכסמרמfכוכרכוי
(צנא)ומלידיקשביגטסקאמליאדאבייביראמרנרלרמיליהשדררבהיקוטטמיוכסכיוככיiכ 5 ר::רנריוכמזמiכ
דנברירמאדנהשתאאבייליהארמ •דאבישונאדקמחא[כסא]ז::רו::רוכקרחנרוכוי::רמר::רמוסמ 1רכ

 :וד'פחדויירסמויככקוחווגןמ ' 1דףכנח'סומכ Iכ ',~ג~ )*יזבכקמסיוכימ 5 ר::יכרינוכבכנסמחיכר
 • Iכוכמי"סרכחינ:סעיקרא ]ג/ Iככ::רמכסיוככננס::ריוחכיריימחיור::ריירכ •גו'סכ::ררריןוכוכרכספירסיסלמדכ :רנו'קייסמסiכרווכחמר

כיוכי , Hגמכיiכ t:iבכג::רממ/'גוסוכמסמרכיוכי 1יס t:iנזמרבכזרמכספר t:iגוכפוררכרסכיוכי ר::/ Iכככיןו:;כמכטכ כrfוכררכיגו:;רמ::רססוכיינ 5ו ,/ןפרסבכיין ~
 mרנרמסיכגיגי""ר::יכסוסגרfכמ,ןו"י::יוכממי::ינספרגוכפורסוכו/זרוככגעססנמיסגמיכוגנסוףרקfכנכרסגיסכיfכסר::ר"כו::רכיiכסכככ::יגורםיעקבגאון

רםfככרסככימסfויירי::רגiכוכיסכןרורfכ'כייו:;כויסונוןזרוככגבכס::רכfכיסככממיסגרגמיכiכ Iסכככגוכווס 1נסוסחזרווסוכבככווכככיקרfכוגו/זרוכככבכסגונ~~~·~מרי~fו
 , t:i/1פר •"וכמו"סנוחרנירככרכקייוכמכי::רסכחס'וכמ pמני::רשדר :וכןמ//מרגרוכרוכזסומס/כמרוכררגינחסוכסכיכפסוקרו:;יכ::רוכסוסחנמ(דוגחמימ :tרסמ
::רנוכרומרכס!רכגגקייסכררמ::רגווכוכמנ'רחנכרמיגרכחרבכנגחרןכfכממויחיסמככדחסוכעיכויוכמיוככוררחיכיפיריסי pבכן/כי'מיכחוכוכמחרירסח~מדסיחרעמס

ככ"::רכרחוכריכןכמיכססירנכרכבכיוכמכסמכנמחרגחיסמריכעיגכךרוסגגוכסוכנכךוככ::רוס t:iרוכגחכיכריסווכמכומרקרמסיפחכוכי,מי Iרוכגפכירכ t:i ~'~~:כ~נ~~יכ~~~
m ככמ,ו:;וסנירכומין .(דורומיוסמוrכוככומכ'כורו:;גחווכו:;וסחחמוכמכ::ימרfכוכfרחוכרמוגרכמרככננמןכt:i ניינומ"רכמכןרכ::יכוממרכמיכ::רכסיככורגרונומ::רס
כיוקייוכמקמ"רוגfכגרכוקייוכמגווכרסרקרקוזסכימווגנכיfכוו:;ככימכרביכמיכ::יגסיככורגfכגיכריסומrורכמגונסקייוכמוככוiכוכסיבכורטפיגי:וגס .מכ(יוס
ף/ Iהריב jיעמעיוןסקורס Iח I ,Cכח יוסנמומו(וסיס
ממיו ~ג{ו~מיו M~רוגחרגמינז:ודייק ח~;:ןמיחס .וגו'כIכ!:ומ~מ Sחסמ'מגדי'עס Pסכיכ .ממד :!ימ~חכומשני :וק'~חכמכח 1מפי~'מכמס' :tנס :tגדקחחר :"ומנככוגמדוסיוס
 1ססכסדר'ממיו ~ג~וי 5ר:ויסנמימעוק;כ!:נסיומוסגיגופיכיוסףרגדדרי!:~וח :t{גןוכמ,כס :tנרסגו :tומ'~מייסחככומו~י S 'כ;:ןמ'כסיס!:מי~ססס :tסכנכסיגרעכגנררסעגי

חחכופירי: :Iנ{נדממיו~רונוי 5רסיככפנ:ומכומ 5נסעוסקוסיסמ'מכיןנ{ :tונכג!:יו 1וע"{מכקמטכ Yק'זגעכ"סגfויוכיס יכ:!{ככמרכת!:מי !ימ~ו:!כככיו~גןככרכמכ!:ידיקיס 5סוכגןכןנונ.
כככ'~מנ~כ!כו:מ~מ 5חכמימיומרככמ!:יגיסכיוכסכסדרי!דיכככמוי'~םסכסדרי!מ 5ככקנככנו~ןכסונסרעככקדיככיס

 :!'גורכיסרגי S ~מIכ~ס 1דחנןנ~'קי'~דסמוק!:ס .ומ :IכIכ~מ 5חסמ'מגדול :ס'נחרו~נסוףד'נמר~,,רדגימן:;יגדככעיקרמחסקנ~סרחיססנימס I ~ידיסןע~~גיחודחן:;ככיסע~יגנרסעונגי
נרגומככסגמנדמס' Cגח'כמIכ~כחIככיכדמ:ומיכוזיניסמנ<](ייהירמ'מחי~'ז:וכיויי<כIכן:;ומ<מ Sחסמrו'גזו<סכממחיי'וסיכימIכ<סחIככיכזמ:וו::מ'מיכו SוחכIכו::ומ~מ S(סגמן:;רוסכ:ו .ר;נע

וחדרגי
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רמככויסכמגי'ייסוכוכמוכמכומסמיכמסיסכסכיגכווקייוכמרו//ג ! Iוניסיס~ססכ •וגוןמר~מ~אי : jכי pוכוייונfכונכסכיו .ככריfווכר
ריקוכמס'וכככמחקכמ~אי :וגכיסכמגוכמכומכגןריוכמ,סוככיסמג ' iגוכרמטובכמ~יווירכמכג~ר1גווכגfכיככרפ'ןנבכור"<י\,כז
גוכ"טריפו;ר Jרירסוגגיפסוכגסגטגוחרררךכבכיגג;רכגו i:!סררוכפי .טןו" Sי~רנריסחכחכווגח i:!וחיגךכרפוככרימח i:!ורמוככךנעטי!רסמfכ
רמיןכריייומחררךקמוכרגו'גסחווכגמגו'טסקמוכגחסכחוסומכרפוסfויטרנ~סגוי fiווככיrו 'כfוr 5גס' .וכרוככינקפיכי :נכ;ריי~ .וזולאי :כככ
מכfומונרוכ~וככסכסכוחככגריסררו . :סכבכ~יימיוכרכרוכויכfכfוככימכיכי
כומוברוכ~וככ~כממ~וfומקכמ~ Jררמצואירחידקולאליחרמלכאקחלאחאי .לס~סייתוכגfוכ:,"כיסכרנכןוומעצי'
גוכוריקו<fוכנכיויו..fוועסקfוריר\<fכ I"!לילייל(מרמוכ~)~נכןו~כססךפזו~יימי

מ ftו 1א Iטס~יאמחואחשרחרר ..חנחאכקומכררכססכמגfכיכ~ככ[חfוריו] וכ(ייו.. ~י(סרווסוכ j~בכרוספירסדפלפלי,אריתכא[כסא] )ר, t '(טומלאחנגבילא")וכ)"ריו"' 'ח'"יג"'כ~יוכח lרוואח .'~~וג
'""" )"" ~ J וJ ןכסקח 1.1וi כחומןגו'גסמווכגח!גנכיכח

ומוכרנריס iסfוכוכווסכזיר mג,יסוחליאליהשדירתאנאוטאהשתאאבייאפרס f •לפי rlס :סוכפיס iבדמ~דמקכו iג
סtימוכויכוכיטכחכריחומחוו iמניימבינפיקכיאכייארמחורפאלישדרלאיהוגי~ t:iונו t:i~ fככ t:iכרפריסס fבכס"יככ
רfוי\:יונ~כוססכrרוכוכ~ jי~רגוילקריבולחתםמטאיוכישבענאהואימרכA1ימכר .לאנוסיס :בכוונמכירוסונכר
כום<מוככרי Jכחיככמוקרגרכוכח t:iשיתיזבחוזואכליקדרהומידשיתיזציעשיתיזמרוגוכמ[נתגמגוו: t:iכדאינוסס'כייו:
ונכרומנכו .נכריגםככווככרחויףרגר~<נכיריסגוfוו<מ~יוס.מירמוככן
 '"וכרוכגיכקפיכיגריחומfו Jנררקררחצליליהירונתראהדבישולאוצעאפלוניכוי~כןנרוו t:iזנכן:שבליןוכ"וס]כגימ
ימין t:i t:i'פיווטןפכוניימין t:iכיסוחכגיהיינואבייארמבחראה iיt tלעצלמכסייהג)יבעאיכו t:iוגי .ובככסוח fבכיכ..יוחכfוק"ס

 ]:!'פ[ ס"'רפ'ח~יחרוו \.lיגפי'חמיגו;רלאאיכפי!(איידעולא ~ Iעניכפי!שיאינדידכאתופסות
וכבכfו' .וקחוכרגו'וכבכיפ~וניחסררוין..אבי!ברוימשכיחא'אביילברווחא Mנימכפי!)איוכדרכי'כנרוו~ןככחרווכיןירבכדאל

גריחוממ Jגררכ l/יוגןמנמר~כבכיכוכיכסחללגוגר~זרםמוור~[גיווםכנכי]
 t~כמכוכרגוכנכ"ימכ l/נזממס~קנכר~,דיד,םעודתייחופיחאבי!ברנחינאורב

 ; ~ ) (לכוגריס'רססנכיסגכfוווויססfכמו
ככיכומנכ//י~fוווככיונכמ~סנכוסיוגבכיובפויראנפ'זt-יהבסוימאיני~מיחייברבאארמ :סיסוריסגכ

כוכיכiכקמוכרפיר t:iוונומ t:iוככורומכוקרור'רבההמ!'לארורנדרכיכרוךביוידערלאעד
 .גו' ,\י"מ iספוסחלפי :וכוכסוגוfוגגסזיראלרושחטיהרבה :ilכדאינסוםנרתהדידבהידפוירםסעודחעכדוזירא

ס fכוכפינן t:iמוכמיירבכגח,גמפרס"יפ'לל ) (לל ) (ל מכfוקנכיירירכחרפt,ריסכפוסכרמ~ורו..~רמייתיא"אררחנה tואחייהיהערחמיבעארמחאמיניהפכחכיררמ
וכוכזככומ t:iוכfו l/גוכקייוכיו'ייו'י Iרכק I/ ~נרבגיסא,ימתרחישושעתאשעתאכלבלאואילהדדיבהדיפוירםעסורתונעביד
fורוונין : ~ Iכ ~ fו ~ Iכסנכורמוסוכמסז~רלמארבג!אותלאט l/למ IIארבבןאותולאבנחכחנאררבקמיהיתיבדייהאיש

וכ"ספ l/נככפיסיס ./טוכריכיכגרוו~וליהשמיעלאל IIארחאב'לימכלהאפ'זt-רהוחולאא"לפוירסבסעורחרטייד
מיונ t:i fכנגו~"גווופריק 5יס ]. fננרוכמארמא"ל ,חובתוידיצאלאכלילהשאכלהפוריםסעודחרכאדאוטהאלרמ

 t:iו' fנפס"ו i:!פוגיקכג t:i 'iגנוכוויק i5 :בכיסיה]ר"'יח 1י--מאליורמי lז"'ייארבעיזמיניהבחנאאי!א"להכירבא
.. .JI .JI.. גנכ~"כווןנוכיפנגf ננכורסמ,וניסע

נוכורכריקיםמגככנכ~"ככעוורוכיינרולטותאברומאל t ~בר)(יצחקרבראיתימארבאמרב l/עטודףכן
~ירומכמוככםכrככומכסמיוכ~ fסב!נירחברוךשחיחזבז.ןשכלבהמ"קמבני!יורתת"ת

נ I/כנכו~גוקייממו~וו ~ f ~ננכוכסקייס
ריחיכחוכר fופ" rבכו~/נס iםfככובכפובכוכגקמכופ~יס ti~ןכוכוכככטמ fחין t:iבוכורע tiכונ~פווק fכעס"בסיג.חכס;כגכס ft:iננורגיגונכ

גי iוכוגוווככיןעוכנכוהנ' iוחכנוכוובכ t:iרסיס t:iסןככחרווכין t:i'!:iוגס iברני" iוככנסrר'(כנונוהןםיfכגוס"גוס'ירעתfכרגככג"כופויחככסו",
t:i נוכורכריק~יסft:i ~כרכישחטיח :בכוגוכוה 'נ;כf כפרוסחהוכו~:רכי .כו'ירמt:i כפוt:i כבכיןרר"גונרמ~ןכיסt:i גסהומוכפ"סחוכרחרחכנריסחןניס

וקמנכרייוrכ l/מםכנו'יסוכוככמבכח.][יווכחכוכ"ססrכיע~וכקוסיג..רוובכ/'סמכק~ייורסמיימפחיע~ככסוןי~ I1כר iוכככוכומ'יט~סחג~נכרוכימייומו
כfוכוכ~ג Hרמכי l/גפוםט"קייסכרי~כןשבריך :ופוfו~וככסוומיכסון ,וגמכונככוכרומיט Sווכוrכיסכמרפמנכרז~וכחכייוכומסגfונככיודי;ג,פככ

 ~ן~ ~~
מנ~ו r!:כס ~:!נופריסםירו::יי ,סדונכחייוסnםל!בי :ג'סקיסי 5חרטי'חנלססנחגן !כםונ:חנח 5מסיוחלחיחגדונו(נןחולס'ז:לחגנכוחח«חדדלניסנמייישסקסיסומרדגי
ח'ו::גו::כססר'ןרפי'נמוםירו::יירנמוסחבכחוחגירו"ינחחרחכס cונחגירופסממר ,ובכייחגרוטובכדכיס eוגו r!:כס נ:!גפוריטס rפס ("מס r ":!פרדiכייוס, Wס ' Dלnם

וחחנס'כרנכסו cח'חכוחוכחיס CCנןנכוו::יןסונככסכ~סנחלגוחחחחיס Cjרדחיננןנכונ: • \1סבכודיייס rנו::נחס r :!ו Pו CPחסךגרונסוכיחכןנרפ!: " cנלדחי\ינזועגמוו::קס '"
וטקיס Pסוו::חרגסיידמיימ:ווסחחרחח!:כספירז:יינסניססעורסננכלגוחחומחיחסדדי!:כסמקייסמס'לקמכוחנוח cומו::כיססקיימו(ח " c פר~:!ח(חבכודו~חטפוררייס r ~ו::נח

יוסףענףיוסףעץ
 :וכוגוס' Cמככג!:עמוס Sמנננסו::ייכיססגמיכומגכ<ססיחגפמו::ממיסמינףוסיו •ו'קרג' Iככ::י~כ ~ IIמוימייגו::יימךומי!ר ), I/ ~ו(גיין'נ::י~!רגונגוסמימיכי~ב \Iםיח

סכסבכגיו tו::גסיומכמג<קמוסיוסףגפז'מי!:בכ"(וג"נגסומיחיכיו::חייבכו ,סנ~' ~::~מפגי ~ 1fו'גוונונ tiמג::יומגוות ti י:: tiממומו!רגגמסוגכגימ,סג!רוו~
' i ,/1 , 11 סI וכזרומוקממכונבכו::וחוגמרו!:כמכוו::רחיכוסJ בכךC ווחוסו::ווf>' 5 ימח

ti כIכti ::ונ יfומנימיני~וfti וווti כסיוIמti כו~חכטודסנחחנס •ח::יIמS טכריסS ימייגכונכוס'~ג ס:!ע::וכססיסככנרחיכוו::נחמס ,נגכןוסגרמועיכו:!
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ג~ג~ןו~~ '~~~ריכן1כוס"סrככויודמיימוכ1כוכדח i '"''פfכיכו .ס'כקכון(זכככרמי •מיגו"סקוכוקא : r'Jככ1כי l/י ;tפו .סרא :וכ mוכ" Ciמפר .וגוו
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ר cמנכור ' cנמ;נואסוריוחאי)כזר"ש(משוםיונחןרבידאומרשעאדםתדומכצלםבסתכלתילאמימיא"ל •צריך
ס;fו .מקיקזיעס Cללללל-'-ל ~וס'מס Dלמאביטאםנושאאנייהודהךמיהושפטפניאוניג)(מיכשנאמררשעאדםדומתםכצהסתכ 7אדם

 מ,,::~ג:ג'עוי:ג:גגלמיעקבעיוןהרי"Iף
~זכו' cמ~גו ~ו C ~ג~"מ~ז tt ~'ע~זככ'ג< .גו''מ'סמ:גרג<יגמס~וממרג:גזו~כמזכ'מר'ממפייאש'עזגלע~'סכמגלןומ Sסמדג~ס'ממזגס 6-ז':נומ'מסזכו'מר:גן ~ :C:ני cנקיוקד::כול cמ

םכ'כגל'ז ,פ tוגג'גסמןךכזמ,חמל'ג':נ Sו«מוךס'ממולסג'ס rע~קפדו C ,,'Sמ וf~מ:ג~מ'ד'סריע<וכגןכר:ןס :i~:גל'טגימממ' Sומלfו< c 'ממ~גלר:גכ:גכ'סנכ~מינככמ'ו':נfכ~ע;:יימן
עמ ג:'~ומ~ז .~'רוכ'מו<יו גמ:::ך~גד ס'~רמ'זגרו~מךק~מ ג'י<'יגוע~'ודוקפךמ~מ'רוס'ס מ~::ז:גמנ~לג'ממןרעונסוק"~fכסלן ~:::חי tנקרוכו tקרמ::למגגר'ן cכסכ'ס C 'סמסידןגפי eפ':;מע
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רש"יכחדףמגילהרכיעיפרקהעירכנידמך,ש"א 72בלוםראצר

וiכר Iככסומפטועורגפי • '"רמסםגכמסוסמרמוrכנכיניו lותכה'ד'חמרר.שיא l[מ
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 1 :)וfיע 1 '«חמומבח
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ןrרוכןסו~::וייתידרגנ ,".כז)fוו .רי Sקזןמ~סיויי'וונfוריfכם~ןיסורתע(רח 5נעCלכיכי::וסיfומ~נריסfונימ י:iיררמ Sו::ע ~יז " Cר qוסס' .האיר'חב'Iכעצית :נניד'קנ~~מi:ירע
 'כI'ווד5«דסננcמcכפ~רfומריסכסןסייעומכמןוגו' ס~'~יסוכרינריתי וf~fוסfומר :tכמוייחקייםינענירסכנרfו!!נענורסיי'רסכחסנרת 5נעכןרננס~,כנרfונר'ס C mכגיחורס
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נ;םרראצרלטדכארtיר,לברףמגילה:יעיררפקהעירכני

כרNכ •ט'סןרfו"רו~וfוט'וrמכיןו:;כfו"רק"בכ l'tiמ" ti"tבזכין :ברמר~קרמו tiר~ tiנגכוכו?זכפנכר~סחב~י'ןר (ימ tiפיוו
נכ~רבי~נכ!:וחפסקבריןטרנכביכנכיוימייייןמנכ~'תכ~~ותסרrוfו"tי~ונרfלט~ וf' ~ס~כ '1םרנכנככנדי~~יחכנכנס ~ • rננ
rm נ"/יitיזוטננסו: ' p. כיfכ ,נניfנננrכמוי~גfסמ ~\י.גרגי)כ,ממ~fננכיי\כו!:ונכנכ כtנ~ומחייוטt~ m חIf רנכבי '\ימטנכנכנ~וזמכיוט

מטנכמ"ווגי ~סינוממינננוגיבוכט~יןז~כמוכירביין)וחיי:ררנכfוו")ו ~~ןרנכfוררחוא :,%ב)וןוכיבח ו)" ' 15נכfIלפס
קכשונכנג 'iכ~וכנכיורר"',,רכרfנ~ייט(ויfון~נכיסכ'כורנכגנפ ti • וt'{כ'tו
מרחמרססר"מו~כיפכיוזמט'בברמשמשתמישןעביונחויוד ~חרםפשארויוסםלום .גיעהס :רrCממ){מרסנכסרכ

נfו;כ'tורfנ ~גןכוו~כרבריויינג tiואזניך )ל('זrעיחשנארמ ~,"בתנ :נכ\יקר'fוח~דכגכןר
כמברכר)ומממ)ווקכבנכממבבר)וקכ "ל ~דסגיתלתנםסףס?

 rנו~ן~ורמוכיוtימורק""יטניחדשעממוח •אדכ]ךיי[מאדכרתעמשנח

מיpיס ti' ~ימח Mנככנכוי~ר~!ככרארמור\אכדכראאואכאחמנארבקלתופסית-
',Y:ג ~ ] b [כורעמ tiכרכמוכרי'א"רשפיטהואר" •לאולאאררמוהואהוהו ".כ ti·יורר\כבכמ"םמככIבין tiמניו l םויכתכחqרי

כסרסזיומסי "« Mבכיכjכtי'י"Iחכסכונג ,""גמיכסרכנג~זרמהבלאוושנהניעמהבלאה"ראכליוצרו;מכייר"fומכמפי"]וסכמ'
 {'iי~מ ~~וfיfוריבכרכfוםשים : וf';נכפIתכככככו;:ו .L-תתניאניוגם )כאל 1 ~יחז(אורמהותכבעליו ti 'כtגוסיfו!'ונג"פמרעכט "~ומכcגוו
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רוריfו ~,כ j'fכטבויסכמרריימנכריסמ •בהםייחולאפטיםומ~רפביםלאזתםנכנכםר~ימכרכימנסיוסףובו'נכןרפבטיtג
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כ)ויקמםוז~כ;ירונכו;וכנכרמיבו)וז~[וידברכג) א;,יו( •נחםיוילאומשפיטםואד.כיפמ:ינכמנכחיבונכtיוג"ור',חכו 'ר
רן.רבוגנ~בכיחונככגננכוריכמ~כמוטביסישחירמצותןירשאלכניאלח'ומידעתאמשח ~ '1בחטינכנכממרמנכונכfויורנככfכ tר

כטונכמטיכמבססייור~ו~מברוייי • ]-לוכ;יימ '~רענכי tiררסימקי"'נגברון
 : ~,"בם~ומ~םfווררבר;~יר •בזמנוואחדכאדאותןוקירן . ~,כ~מכוןוסיירנכן"מ ;(:)'"רסרייי
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נitנכמנכונכסרפמכנכי;רכמיבברנכערסמומסמי.,.וfווftוררןמריfנ\יריטיכמ)בוינמינכוכפי)וו~ממ wיtג ו)~זJני~fלכS1יכ1כס'fננבחיtימ
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נכורSמוסת~ים~סבבחר)ומרוכj«,)וספ~ירחfוסימוריס ];'ח ,[מ '"ככמבורעריורוככ~נכcנכחרSנxוחrתתIנt'Jי;נסדנכןנכמכינכור
נכקייכfוויוtיכ" ~ Uרו~'נכזןוכ J",נכמחייורכמוכסוסומ Sוכ::וכטרמחןקי;יר~fו tי'tיX!רבז,כ"נרכמיביוריtיכ"יtי'דנכqמו~מוגו

גונכקפסמכוכיו"~וכ"ט;יוסבנככינובו"כןומן Sרוכרבכיסכפכםםמ"כויו~"כבר~כ"ו~כtיככככמםיכtיכרכ;י:יוכדfוסםרכןנכונכוןוכ
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p. לךiנ,כמיגס~' כ:(ן~/ך.יfלקמ~ח"י~ W ~כמכפכי,וגו'סימפךליIj 'נרל'יfנ "~פפמזוזילf"בכויק 5~חי~מסמפי'וגמtבוכבומtכומכיגלגסכו"סכJיIכםוערמפג:!~ 
ןfיfנפ~יכ Iמ''''~כ~כ1Iר ,ול,fנ,.' bכינץ!::!וט r' r;rדfניוז Uפ ןlו~~ס~ ~לfג~ •ד P ~'ס~ ,רקתורםןIiנממtו ,כו' סכriIק,וול Mיב~'כו'לנכ ;מj, כf~נfוכ'פיכ'fל P ~-י6ר.נ ,.'

'יםןi rובכ' 'גו-' וJ" '6פיtוככ~' 1פנוםנרפפ '~ןכ r]7''~כזbל'ב p(j "מפ, ~ו~ " m'נ '~ bכר~לנ'לייכ~ ' 1' נוt'''~סקד\ס'~נח'ורן tוב~ iוך :r: ~~לייtבי' 6'ל'כ 'י1'כrנ '"כ P ~\ל:גנ f י!~'-י
 1 '"י 0 'בjנ:,יןו!כ ,\כר 6- ~ ,טbיIב«ןד*ו1כ.י ,מ~~בנ~''''וfיי'~כוcו!'ב'?ז"נכ'יןoו pנ ~ 1כו~יזt' "",וס \/CI Pי'fנ <lן;יf-(!וי r'6pייגסיז'"',פםי'פיי ·?('oנI" ,fזנפי-<גסוקםסן"יי

'1 ו~(ןנfנ~דיקים '~כיו ,סיס ,יבכובינונכבנ'ישועיסג' fjיי~~ל~ניץיי, t '~'י "1נ;ו,ס.ומ rגלגככ.ס lן,כ"ייכfנ,מטיסתס,"ו)וו'.גסלייחםנסיוכמו/גל',  ן~\ nיוגנfנ, , ;f> 1Irין:,«'יקי 1.
זנ uסןלז'מfנ J,יג "«'קר Sר P ~ ,?כ, ,,,בו "דמ, r1lp "פ'כלוי;ובית"ל pסחדלכי~פייוובונבדיfננייכונןדנחמיכמגוגיגגיוס(' P r 'ר y'1:1 , '6כ.', V'יידזי ~ p~כ "~נf(ריםfנ~סי";ם

ו~מ~כיגינציוכ'"ןבפפי ;S ,'נfומ:"'יין'מח SPויבבכחנמשם :זכוותוד pנ'דסייכודפונפחיו rרד"דקוובנכfנוי"נ ~ ~' 6נקו'~ייס~,מ'י~ים b ו;:ידח rור.יכס ~ iפנכ'tגמ'ו 'ובכיסונכס'
"בתןחיסייכו~ו f' 3נף;כ' Iזוי 'ס'*יזסולי~ נf\\\דר' bיי; 'ק-ווסיוומ T 'זf~'םבנ~ט N ~ ' ~ .f' 1 זA' בפIJ2I!1 f סnnז.""כי~ווו-t I ותך~~Iוג''סS ף5'~פי.' rובסlffJ ~ '5"61ןנכ 'f!ttff 
fו~fבר נP " רבסחסr tוo i 1'וcכ~ ןכ';! וIסוtב"כm " ויניגג'י , ',.;י:ץנומ~יךמ"ולכפ"כ)ונ,(דף.. fe (A וו,,'י~נP '>' "נfביחוכרכככגדt"זחיח\,ו~פחDן«~1גוr, ימפת

r נfןס~נ"ויפ"ובירlfביזךכ,נכוןנמיד(נןו <-י ~~טfr ןי\'ס~גוכlווכ' :i כ"ובfי'גחווכפוחיול:rןר'סכובכפc)' ס(' בופ:סומדסיגיבכסנ"ועיfנ',, P)p ככ,רM1 סIזJI:גס)('זי ~ו,ודיו-
 ,' 5כיט~וכניfנ ס19Iסיגיפסופפססמסיךכני)ו J"'M7) 'יQ,נl'\; rסיגפר~קר!יiמ fJ'לו~' .ד~גזcייוניג-'סי' '~"מגי-!ו(זב,~מייpפכ ~' Aננt'ו~מ,י l1ככ Pונסנגחו'סיייוח P~כו
פרמותכפיופ"כ R' Aוpfכ, ,פ'נן pקדוב Pנ"וב Pכ,ס'ר},fנד נP !?fכובכפנוכוג;;וןגק~יפת,נו I;i ,ו ?Uקכודרגייקמ n~מ_ייfנ r , ,ג'י,יכ~כחס,י,ס,"קד :~מ ~~'וB ,,ר'י,.י~ל:iבסמ Pסגירמיו

 rכבכוכ"נקXנחונסרווב'פפי'·יכיביפססכי Pנמגי1כrכfנ ".קוf~וונ"זבמולס,ו:!סנמליווני rסו1וfנכ:רד:בס,כוסיוב"מ כj""זיימכר'יכ~נסקייססגונ;ןtזן mפ"ס)נ S(זףנעייונין
 ~ r 'ז ~לככנוךימcו 'נf(יIבמככYלוגמסזזת.וץ ~כ,"כוונים 16' " ., )"גןפכלי'fוזו :קהונשם : fjסויייי r 'םכו tדך:ג'ו1'יפ )'Iגו",tןדנtוייין Pכ 4"כו'יוכ'J1ס)'וב

סזורםב~מייימ~'וכfנקם~ I!I טיי",,('ווווכבפגי ,"כם,.' Mמ{«יזי\סכltו.'נ ,סיונ! '~? lיודפסיfו~קנכ~Fו:"כמג ~רכמון Dניט fJ'1נו~ aפכ 1ייקכ' .סתילי'לתp~ס MP < יC«<יז
I וfוי'כםfננ~גנכל'fכ' \I ,: ,V '·נןפ ,נII וt גו'~ ,סירו~יqנfבוכ:י 1 , 'מtכfבימ,~יוגלt"j חw ורמfכוןג'יסfסגס~ומפכי ~·'נ'~~ l': ס~ודרמ, II6 נI\'I !'כ Ij חןI~פננס,'ניכם'יי'-ונf!
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בממכי •םגנגיסבפחות :וטוכר~ויורע~גכוסבסכוזכןמיו t:iסי1גוסמוזכוופגיו t:iמסוחכבייוכמיכסיוכ'ננוס"קוסכככיחיו"יסמסכבככין
ו~גמ,כירfכככוזכחזכוכ~ rווכו"ו .rמחוק t:i.בררןרפזרומ]כבמאנירrרפוח:חיגונסמיסגוכו j~מועכופגן pכרוגןחיו pחגמגו'נבו~מכיjכיןכמרז

t:i וכ"נכריסכנכיסיי(גוה(מבין~גממבכוג~והגנכט"גוהגו'נבוסוכק\סוכגיחי(וחכבביי(ייןp בגממס •גירוכיבוכחיואלא :חרסגp ג
 •ותקיף :~יעבריגוגוססמחרסגרוכוהיין Pבגגיס t:iחוהיס Dגעגי(
מיכי'רמוכר~סיגיכי :סחוכיזוכחלבוביי!בימםהללומשiכי!בשלשהברזכי'[כרא"ל :~'וכםקי(כגכ ~ר~
מוכרי:הכימגועובגכימפומר~jכגמסלכונה)('שע'הוכתיבלמיסלכו~מאכלהוידכתיב~גורובפ'p:רונימגכ •ט'יקיסו
מףערמגבגגיהמו t:iוכרייו •גסלל~גגו'קיו t:iמנ'מה :יןכ t:iבחירווע"ט

~ייהימ,גו t:iוכיוזכוביוכזכקיימזכסiכווסאובכףסאבשברוולכוואכלושברומיויגוןגגומסווכפיווטו'ןי t:iפועי'גו'
סס t:iגמ,סמוה( •סוכי\.ואי :גחסמשקיז(מיני)שלשהמהלךלורמוחלכיי!מחירכופסגי(רנרסיגומגמגו'מגמגפסגי(
כגמסםfכוfכ! •נוכיריסייטפי :חגוכיסאףשככליםכפזותאלאתמקיימיזאיזהללובסיסורזכגורי( t:iוכר"תמףסרטהגס'סור
בהיפח :גחס t:iכיריובמרעתופיכ tAכישדעתוכמיאלאמתמיימי!אי!תורהדכרינרוי : '''עבנין ס""ייכ 5גגווסינכזכ

פגיו i:!כיi:יויפס'!::וכוסכמחס i• t:i:ירעזכאל I ~ליל 'י:iמגיגו'כבומו t:iגיוס~נםוכיסיוס
וכספגיווכימוסרבוגiכוגוגופ~מוברתיהיהדארטד;והיינו •יו)(עהשפזכחגזכגכגכמוכוכומכםוו .גו'כומiכיו
ורכםוכטנכויוזכוקכגרברוכג!::זכוזכמפוארהחכפהאיחנניאבזיהושעלרבידקיסרi:ינ!::וכיסיוסגרוג t:i"rווכמיו t:iיסנוימס
גוכעגספססוכזכ 0י:i 5יסעבסס t:iםנכiכון(כמאי)אביךמלכא)בת~ (להאמרמכוערליבכגיוסוכמ,ו t:iיסוfכגמיגוגרמנוםגמוכר

t:i כfבוגבררt:i ארמהרמיחרמאגסורגהיבוחרןוכיס)(כמאניליה(וfארמדפחרא)ומלחD וכטכמרסםר)כורוז"ורקונכסגיו
בוכםר'וג(םמ,(וכסכוקיברוסתורהו(דפרחא)יארז.נחכמאניואכוךדפרחאכמאניכןיע'ת Sרשנאמרונו':מגסיסברמברחםיה

מס •סיטזכבהיחס :עבםfכיוככוכ Sי •• •וגס Sר י:I iםבוכיסמוזכסית Sר •בוןס'
כמוכו'כמתים"באר : jזכוכייוס rוכחמ,גואות!כנוזלהארמנירמיבמאיאלאליהפכננו'וקקיס t:iוiכ~מוזפקדזכ t:iגוכון

ס'מגימכמקמ,גו rיחקיס t:iמוכנכ t:iרוכואמרהאזלהודהבאכספאבמאנירמידחשיביתו
זכגח t:iמ t:i'ןוכ t:iווכעוגעככומiכיומא!לברתיהלהארטותקיףוכספאדדהבאבמאנילחמריהרמילאבוהליה
ישוע~ :וסfכברוןקסרוםבוווכתפמרארמיוהכיהכיל~הארמת(ומאיחנניאכזיהושערביליהארמההכילךאמר
וג Dגכככסי(ת 1זגי Sוכגי .בוורבספרסמדיחיכי"לייילי"ל )יושעי(לרי'"'ריוחליה)

1.-' I ' כגרגסםוכיסביוסרהאכי ~ ..ההאמרתאמאאאחננכזהrוכזכוןגיםועסם
יסעויפוורקרמג)ו t:iכ'סומוו 5רעזכ t:iטפיסנוהוואיב]עכשםונמירידשפיריאיכאוהא •להאמריהכי)(איהילי

 :רק 5כו rיחקיס ..;cר t:iוכו rגומימiכ' ]!יא[ד"תאףהדעתבהיסחנפסליםהללומשקי!ג'מהןא Iד •גימריהוו
גכון:נשאתבוכיס .ו 5מוס'רצית :הדעתבהיסח[אלא]משתכחיז

 :וכיר .עוכןוארץשמיםכושנבראוכיוםהגשמיםיוםגדולחנינאכרחמאא"רשםטד
תוםפות~ר.ץתפתחצדקיזלןושחקיםממעלשמיםדך,עיפומה)(ישעיהשנאן

חסין D •טפ'ורגיוכיסווסגוסוואיכראתיויאלאנארמלאבראתיםרבאתיוהואנייחדתצמיחוצדקהישעויפרו
[iככמירי]ין..,וסיופין:jכומ,ססיוארץ.תפתחדכתיבבוורבהרפהישועהשאפילוהגשמיםיוסנדולאושעיאאוור

ונפחא"כאאיורדיםהגשפיםאיזאינחינרתנוחםא"ר •ישעויפרו :כיוזכוחגמיסללל
מלהיחטאתםכלכםיתעמךעי!נשאתיעקבשבותשבתארצךה'רציתוכה)(תחייםשנאריבישראלשלעונותיהז

 ~~ ב~~
ב l.וחונייןמיס I.זס Pבקס'ו I.כמ~כמס :t וf"וכמרברכמיסחכס::יסמורסזברי t: jכיונוסfכדסמכככככיוסיס Cס cמ 'יככורס Pגימכסעיומסביזי"מקיי"מכמורסבע:'ווכסיפן

c וזמספכיככנfמה :סc כc ממיכיסc וכוממק"מיןח'גןסככוקיסI . :>דח מC יבc יסחוס"ןגמגססססמיספסכ"סזבריס!:ססכ!:ס.l ומרברמיסססב;.I כס'מ::קיןבמסו.l ו
!:פנסדנכמו cכמימ l.חממק"מוממ,כסמורסדכריחף!:כככיסגפחוממנממחק"מיןחיכסמקרחס cl ::!כגז <: :c;tמ;:יבכו l.ז 'יסבייגמרס Iדגרדנסרחומב'חנכקיס c "מיכי

':Iר ' Iסכגסטיופרקריס Dסרגמסג/י וfו<:כוןחנמוךמו::כס I כמממרומגכt: רמנכיפסמקרמכסI: כדמיוl ככמוווסוככיסגוכסמסר\סזיס,מכימסיססמסכמבכנסכמדכוככגדמסיס
נסנכוריסיס :tגמכג{ומרגג,יס :tגפמוחמjוlויימוח :t,ומרוחגגכ"ןינס :tסממ'מח'ז iגכחכגסככגסומנררמגנןסמכמוריזי!:בכגכמגמורו Iוגמכגכוו' jג"ומס~כסכמיס
סדנכמגס'מQזחי!:כפסכיסאיר :סכנכיס pגפמו!:מחק"סס"ןגמומכסמיסירמרכידמוהיינן : :!'נככחננרומ~ו/יפסוקנככריויפ'סוףס!:יריס!:ירגיכקוטמיחמוכס'ג

 '"ככוןמ l/זנוחמרווגמוס' ."מכומכוח c 'ו::נחfוומסור Iמ I.ממיזבככיססכוכמיןחס :זכזר'סגחזו::יכונ:"ן .דקיסרכרמיס
סיfוסמיס'וכווכמ Iוכומו Sבכמגכיס Cכמיח Sממכfוסיחבםמיסכמבע'רוביןfומרומספי I.פיזסוכיכףיכרי ' :tומזוגמוספומנ:"ן .ברfווריומכמכמ"רכמבראתיס

כו cכמורסיכמזרוןו:<ונגיוגכוסמקיסמכימ'ס :tייכמיסנומרסומfוין cככסס :Cסוק Cכסגי'זגדיוכfומר Cכגרfווזהכfווfורזמ'ס Cזכחגמ'סג"זףכוכגיגסזמס'jו
סכעוריסיס Cנמכזס"כוכככיס cבפמומ!:,,מק"מיסוח(בכ"ומ, Sככפסוקגמומומיזfוכ'יחרכסרהומ'מ'רנ::וו'ו pגרfוכמ'גמיח Sכססהרזופמיחמt;סמ'סמוס Cגגג'כמ'
ז:ככמוכמימ'זממק"ייין סכ'וf;;כמי :Cכזרו ;'זר", iומככחממכסכייס I.זכוכיממומיכו I.חפ' cמ'ס C::יביוסגדזל :ימרומרזמ'ס :cנר'חמסיו :eכמוכהחז jמ'ס cגרfומיו 'י::

' t: ממריכומסיט .;גחקרוגסובכסj פ:!זנכמומגחגגוסומוריזסרוממ::יגכסו!:'נ:ורב ' 1כובוגרחמסנכרגמ .l גנכירגוי!ממרו!:גןמסוס'סביחוככוס.I מכמסימגו::מיסח"S גמימ
מ/יק"מיס :Iוגס!:פכס!:זגוחוגמיןיסמחק"מחר/י'מסגמדר!:ור,גןגגוס!:זגוחו כ:! lגווטחכממכוfומיגיורריןסג!:מיס!:חין lכיומכמוסרגימרפו::וסטנכססג!:ס

סירסיופי!:וכמ,ססירמספי' .עפיחגימיסייסכוסוומ,ס'דגמוס'נ<וז!:גנכיס:נפמוח ,מר:!'
ונכורספיבמיריוסוסיופי!:וכחיססירחס!:כמס jמכרeסכופ'ר!:וכגוסכוכגנכוריסקרחויכמס ' Dטגמירידסרגנכוריסרו ,וf ~'סי~כי I "Cד~פרסכר jו :t ~זקדקו .יומרמגמיס

 'סטגמיריוסוכעוריסס"מסבחומרמירזומסבכחיס::ימורסכמק"מסוחיויס I.גנ :tפסותמ מוי:::!חרס ' I.ככחכמ ~ I.כממק"סח'כו ("סריסוובמיריז~פ'רייכו S מ;:מסק::ס "'רזגפ'ר Cחס
 :מידגכסק"מס Pכוכגןככככוריסנ:<וכוו 'פ,'ס ס,מ,ו::!:סס jו'ג::יכfכ'סהומס cככומרסיופ'וכfו'ס Cס'ימספיר~וכזכ:י:רורסכוככ:!מ::!סייוממ::נומ Cכסjו C 'זג"יר':יכfו'ס:יי:עע!:עכ

ימנרןמחמוכגרמוסזבר'סכניסריוחרזמיס :tכבריהמסקוכ'ס'ס'ו;מער \' pגרמ'ב Pרגוס Cמוכי~ג'ססקוכ'ס cםמ:מע jכ'גרכגה i 'ר S •גו'כ'וסמיס :Jגס'וסגדול
ס Cמבכ I.וכןמרזמ'ס Cכגרfוו Iמגיוסכימיס :tסביוסגזוננפר!:וכרחס •מו Sככבקכיככרוכו C 'זגר l.ככיסמיסככריחמ!:jווכיסיסfוחד Cןמיכריח" Cמוכלח,חיכו

'ירסו::קוכסו'יוססוח :Iסכםמיסיריזמיוסח Sוכמ . Iוברס'סמעירגחכי Iובוגחרזיסיסטרס <:ז:!סיrו Cוג{ ::ו'גמ Iוביוססמערירז Cככךכפועכחו S 'כמברח;:ימ
קסג'ס רמ":'יט Sוממסערנכ~!:מויימז~מערגרמiכיוס'מכ'קרממזכחיג~סוי~יףסב!:מיססירזרנכד(נכמיר~ח ~'חן C 'גנכר:<חי~טממ,ס Cסזכברחר!:וגוחרז::מיסבריחמ

c וגוומזסמרוגו!:יחימכגימכסגכגוו!:סס'מכי::כממרבריחמסנככומI וכיfרסיובו'::מיסכטויזיt: סגאיו :!:כיכס~קוכיסi: ר,ר'גווכוחיכסכממכוגיממיררדיסמיס. 
מקרfומרן Sמרס'ימ 5ררמי",מ lיכפיכמי"יגמדמחיוגויקוגו'יורדיסמיס ::r::רבמ,ן!:גיכסוו cגכרממר ~מר:!' ~ :tבכוכומיססגו!:כמחכרמיס :tתביוסבדו~ח'דרכי!:גמכקעזכחהימס

מגמסבכוטמיו I.כממ :Iמםמנכ~מז!:~מסקרמזמסמיק l/ונכ Iווככס jממכיכמסגח iחכחמרוכמס!:כמסכ cחכיו חוי:::!זרודמקרחף I.מ' I.וכיחחוס~מממ::מנכוחחס"ס :IIז
מ I.מח' jסח'כס'סב!:מיסיוסבדונ"חמרוכמיורזיןסגםמיסחיןו"ר I.זז"קוכרמס .חמ l.וסח::מעס pןמיםובוןומחטחמס 'יבור Sגסבכזכמיבוגס tסממכחמ l.המיס tגס

יוסףענף
רכר'מcן 'גובבוסמקוסמכיחי(מ::ימסיסכככיןוזסן .מזירמבחור"ממובר'ססדככמוגמיfכיס Sסכמכחגזוממכימוובממס c (סמורס;מורריס :tסמיומגכ'מס

נככ'ומזכקהנ<כיובוגס!:זנכמומי!:מכממ!:פגס!:דנכמוגמיחכמממק"סחיןמורס :!יכמ .סגחס l.נכו I.ירס I.ככrןכוסעונומ"רומ I.כויסודימ :tרfווסימ .!:קגס
" ' I ~ C מ,ממס~מיI ןרכן!:פגנככורמוסכחנכרגסגןוסcכ!:ייףגו"~!:ייD נכנירכמרגס!:דנכמויק: 

ישן~א IIזבחוש

 •טעפפער i "אי 1פאמ) 1םנרןתםח
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• 

ס'יוטפי .גי'::ומ::מככיוכוממתגסשצויתי :ני']וכיסוככממנ~יסייגי"גויס C::וו)ווכוכתסעירי rוגן.כרגיגמוכרי~תעירי rוכוכ"מנ 1fת
תוווכותמגכגסר::ו::ומוכ::וגיוכומוכוכססרס..ופNכגח'י j l1!כיכ"גטקכי::ו'ומימרנר'::וסוכיסמטוכעואתה :ו:: Iמת ו:: rי)וווכמומס ..r'יכיף
וכס/ט' ( l5/ויככיוומס j!סר'ממוסגסככיסביככוiכיוחוכימןוככעטוומ 'י'tי 5גס .ס(נככיככיגי Iיגמוסנסציה :רסכככסבתפכסמוכוע(נכעוכרמח
ע"גבמוסנס~,ויתירנררנכסככעוווסנסכיס.רוכגתיננופיסטטמובירועגםנכפטןוכעריורריןםחיכןננ tAי""נכותגיס rנוזגוסבס

 .. O ~-ביוכיטגכטווווכעטרותתרונכותס';\וגוניס jוסנכ' •נכטריסי\לולא :זגטחו

במוסונסוככיויזכסריססמזכויינ..סככיסאתוןלרבינאיהבתזעיירליהאמררגויסטייכסרורוים •ציה :"גfכרתס
יוסףידכמיפ)וספגמסכקטג 1fמ tiככסמוכסכיוכומללי 1"תוומותיrכ.וכסכיככוחמתגסטגיוחי
 :כיענכנמ Cאמוס:נסיוכמיסrכוכסכיוכיחוקרSרייין tiהמתנינןמהבאנןהתותמנמה_א~טר:מת •כנ ti",וכיינזלי :ורח j!ימע

 .גר'עסיתסינממתגסגריתי ti[דנריםוסלחתהשמיםשמעואתהח)אמ'כיס(rכנכוכיסיפכיסנססתחינ(;פון·וח,
 ~עסיiכסוגמנכםנכעסימוככ l/בפ' j!נכפירבריהתנרחםרבי'ארונו'לטחאתיווגנחגנכוחנטנתוrרככ •סהר וtiו~
רפס'''סתר'נו:;וןענכיס rג:ופניםע'וו:;נעצריזהגשמיםאיזעכוכפאישחייאררביביגנכותחנכריגו iגנ)(ננכדגרדגרו
גאוניםחדושיקסב'סtו:;נכרחסעככיס rגפגיסס rדרו:;נפיישראלשלשונאיהןנחחיי~:ובןאםאלאונכניחסומברורכשןרויזגעב')(רף
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זכרוגומ;,\יןומגוס tiעורעג,כןמוסיףובראשהנשיא[ובראשהתיבהגביעלמקלהוככוויעוכט\יטיג.כיחוכקוסגנמ,:ר
כתפכתטווכ .וגו'וםופר\תלוכג,קכג~ני\יקרייונרמ,מחווכז\ייר
מrכווכגככרגותטננכנמגו~נככיותפניהושכהואוומהזקוכראשוו Iדוכאו"אנותיאב'וירמגי~מיגכימקו Dמיזנוגמרוגחמ

טינכגוכמכוריקיס Sוכזגיריןמגווכם\יויראנינוהבאנשינאמר ~ tלאחינוכבושיזfי)דברייייגי.:ורינ,ףנן .1Iויגייספרמס:רסמ~סיס
/י Iבככ IIסקגמומססעגכג"וגומס Iכויראג)('ונחאלאזןענ'תםואתשקםאתאלהיםקננכ:כי.:וקריכןכמככיכמממורrכיכfכ(נ

וככנבכנסגומגכגיסגגסיסמפנמסהרעהמדרכםשבוכי Cזכעשיהכאתהאלהיםומ"רי'כןוגיכגכו'בכיר'סכברחובה
סכבכסס l/1כסכעסכרfכסימומבכס.:ולבלולנכ.:וירכגיגכ:)(יף"כיג.:וכמסכמ
גגגג\יוכמגנריס/נ Iחככס IISסגומ I "ואכםבוקרעוב)(יואאומרהואהובקב tiוכפרו~סעירכ Ciרחוכ\יסוכגרו
וכמכר~סימג tiנימזנימן ]נ[ tiגוכ"רמ, tiי Iזקהתיבהלפני Iומרידיבתפלהעמדובנדיכםמחפכניסונכ\יס\יומיגזירממ"רכ~ימ

ועחןככמ,ונו'\י S\יחומווrכfו Sויומככרלבושיהאכדיריקםחויובבניםלווישורניל'רניכורניל :וכוכע"רומכמעגיומגו
כמגר\יסוסחחי,גוכערככרקרקחיוארבעהעשריםלפניה!ואוהמבתפלהשלםיענ.:כוגמכפיוסגורכומפנומגכמפנג

t:i כזןכנrככרסגבכגככמח"יגיסרמססכומששעודעליה!וומסיףיוםשבכלי/יחכרכות(ברסמסימןרבכנסונחיועססע
גסחעסכמכייכגבכגס :tגמנכ.:ווריככצרתההןאלקכ)(תחו,סושופרויתזכרונותהזואלועגירוכממע j!מ .ריקסוביתו :גר')
מגכיסימ'וכ"גוסכםקענמנמיכrכקלל tiוכרפוגנוכרמגכיוrכככחיסנוומ,ן

rכעfווכfכו~'וג,'כנכוכ~\י ti ~גוירמ\יהדריםאעיניאשא )א:,:ו(שםויענניקראתייגמ tiוכנככירותגקיו Dוגמחויגfכעעוכמ
כ\י tiנכסrכנכככמ\יוננכוכ\יכ\י tiכוכחתפלהקב)(שםה'ראתיך pסממעמקים )'ק(שםונו'כסוסרנכס tiסוסעכיומ S 'וכמחעמ

 Iגמחמחר ~,מוסג\יוכחונגמווגמקייוכס-צריךהיהלאאורסיחו'דחרבייעטוףכילעני'גגוסופוומוכרונות :ס'עכיר.:ו

סגגרמכמ,נוס'סכעונכויבכגכוו.בו'תחתיהזאורמאלא rןשופחךזכרונותלו"fכרתכ 5כ 'ו:.כר/~:אלסמו"ריספ.:וסוקיס
מחר ;,מרגמיכו.:ו"כוכרמסימככימ'ואוסר :מוריס Iמ.:וןגונן .גו'כי

גרמסימ ,,,יכסגכרמכמ,גוגמ Iרביחיחכידברכארץיהיהכירעבח)(מיאמחרופשר\יפרס.:וגגע; .חומ"יכן
וניסי.:וrכמר ~'כfי\ס Iגכרחוככיןכקיוסדבריעלירמיהואלח'רברהיהאשר )י'('ימ'הטופוומומחרזגרוטrיחמ'יימחכורכו

וז~כוורוחונמורומפרוחק 5 'חוכורrיהואדראשונהעל jחותפ1ניהואורמהבצרותוכעיןגוכסמחרכוןונופרומחחיוכמ
כג~וכייוכיונרמכנומכגרגתונסייס tiהואהומריחבהראנרהםאתשענהמיאורמ .כוס tiין.מעל :יכ Iומגרככפוט:יפרס.:ו
חמ tiוכ"מווכרסכגיסועג .ורוררור'ליי •יסעככככימו"רכומרםfכוג.:ובפבכס

ק.:ורוססס'ככגו'סוף'סבכ;מגומ'גוהזהוםחצעקתכםב·קושמעו Iאתכםענהתופסות
יסכקריעמכרחטיממבכט.:וסומכרוןאוויבהואהשניהעלישך'אלגואלחאתהברוך .סכוכח\יויסריסכfוורסצדיקים

כגיעקו 5ויסגחמרמפגתס/י Iעסוףמיגרכעי'גומרוחין'כ Iכנכס
 tiוגמ'/כעוכ\יזגרוגיגוינככס tiכר"\יגוכוזגרווכתבוומומרונו'רמ~ ti 'מ\ימקמיככרכ,סרירמ"ריכןג f/lוומור\יוכח\י tiו\יfכ' ' 00;נרי Ci '~ו

זכור , l/כfוכי\יווכסייסונו'מתי Sסןfוטררמסוגיסכרימכססוזגרמיריקיס Sרסייוןגיוןרמגתריסfכסfכקמיויקיס 5רמ"ריגןגןגככו ~יענ;,,
זגורממכמגגוכו'ככגכגיימגסגחמיגמ"ררומס Sכגייג.סגrכוrוריקיס Sגוגיכמוכגיבכרכיגסו/ג Iומגכזכ ו:. Iכיןפ.:ורסיסוגוומ,כגגיסרי
וירfכסגמ'ריס Sכמגמכומיגורמזגו Sוגורבכגיגומסגחמגכממרכוןכ\יסכחומסמיגיוטריסמגכיסכווגמרגבכיג.:ו:ייfכמככוסככrככיfכר.:וגכוגיסרי
ג'ריrכורכייגוגוןג':יוסעמ"סחוככר 'נו:.ובכגונו/.גו Sגrכוממעג'גוחמסריס]קורסנרסויוקייוסירמווג"וכיגייסווקייוירfוומגממ.:ודר'

כ\ימווכרג IIועכגמכוגג' ' 1גrכ\ייוום\יכעכעסנfכחווכומיס ' 1גפ~ו tiכפרונחיןיג-..חמכגמכזוריסרגחיגריס tiמגוכיקfוידגעילמכגיסעגקמי
וגוכקוכןופרות tiככמנכגיתגעגיןי~יוגןיסוסנכגנכג~וכסופרותורפות ti :מח\י tiככרי tiוכ'ריקיס S ~זרונכמוימגמ

זכה-ש/יא 'טדףי l/שר

נ"א tרש
כ',הכו,נההאולתענוגס'בתשהואישמהת,כ"שחתענןגע'קישה,איאו,טןןפשוופיחשטהת lטגדווןחאןיס,רזה ,/,כ,'שריסוא,להצדקיים

הייעיל'סע'שזחאטןיתלצה,אם ,הישריםלמ'ו'ותהתענוגועייןזוכההצריקשחיש,'סלצוניקאטריב,וושטהתואושטחההכווא W "ט
 :ו IIעכחנשןןכתבעווסייס Wנפהייעור'סעווכאוןרתצהואסן IIבעההגשמ\\סזוכהיס Wהשה,אהצר'קאבוושמחהז,כיסטהצר'ק'םומטחטריגהשהיא

 ,ר IIררךיקקענרעאינטעך )וfמןניךהסת

בלוםואצרנט

ד'ח[מ]סזוש'א
(ני'ומכמשי,לא

 :עיfו)'ז
[נ]סרר.ישאר'ה

נמ C (ש'כםם\סיף
 _8_ :עיfו)קניו
יוסףיד

סנגויסכעיכ'נכי/ו!
נכיו f, 1וומ Jעי

נינו D ~ב : ס'ל::ו'
רגמרfוסחמfוטס
'יימ Iיו;מוסמ

 :fומרtו

_II~ 
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נוסח:נגונןטטו~ומווסונןנסחויןמחווינסיסיטר~ננכו~נגו'ג~כרססומקבכמסטכמוככמוכמבכניוחכטופווחנחקועוrוכויטגו'ומויבכחוקבכ
רכוגמככמ'וסמיןגרחמוינןכוכוחטטובגרמובונסכרגססימו Iס!::ניס'עלחגגסי 5חובגמוכגמויס 5כחרומ 5סטגיוכוומ 5חכי ,כיסקרירומ 5ו 5כח
סיסטכס)וג)ומ)ווחןטטו)וינסבכטרסטמכוסטכבככמסכרגססי)ו,זויטר)וכגרווכח Iרסייוכונו'{זגריןגגסוסי::יניסימטייסוכי'כינזרמוין Sחגינו'

סטופרוחובכגכסטגזרוחזוגר~ימיסו)ו ,סזגרכווחוכ::י)וייןבכגג::יוטיףמחחיכנכסוגס)וחכוגרון,,גן'ט::יקב"סבי"::ימכ)וכי::יטייןג)ומגגייחמכג
ובכככמניינסטניסו::יימחריבכi:יטומבככמגגייחבר"ס'טנרמזi:יטסימיח Sומ

 ::!בוגמניןובגיובימוסי)וגיככרמסס'מגיענההואסוףיםעלאבותינואתשענהסי וכ::!יוברמגגומכככרגמ Iכרמכחבככוומ
ובבככסיסיגוגן:וגןימ tiני tiכבכקסומבכ tiאתהכרוךהזחהיוםעצקתכםקולוישמעתאכםגו'סמוווסנסרכמכרססנfכ' tiמסגו Iנ
ti גנכ"יח'ימוחר 5וכפוססי=ימti מוסגפיגןסיף'יסבככמכוחיכומחללוממ"'

נטגחיסיטימגטיסוכפיבוגייוכח'סיאומרהואיישתהשעהנשכחותזוכרח'ר::יכיבכימעגומוכוונו''עסומטוכספס
בסתג::ימןכוחיימסוניס Cגמ::יבוככייסאתכםיענההואבגלגליהושעאתשענהטנכנi:יוגו'פ::י Sבוכטוכומנמחטבכנ::י'מי ~

ו)(סוכוחרגחיבובמגס::ימקוסrרגוסה'אתהברוך ·הזההיוםצעקתכםבקולוישזבעגוכמינ::יטבבכנסונמבמפנמו י::""1\רנאוניםרחושי
' t מ~וחc :!נ,ויזבכקחמזיורfכומוגוישענהסיאוסרהואדר,ביעיתעלתרועהשוסעופגסמיס::י'ונו'ויבככ::יוונו'טוכוfי:וכשופרותנריחימ:iסי

כפיכככככ'בכ tiיסו Pמובעכסמימווכרוישמעאתכםיענההואכמצפהשמואלאתוגו',נרוככקוכס'וירנכסובו'ו tiנגויזי Cגג tlכו!:גי(fורו
tI 'רI 'גמ)C 'רtI כרג~כוזומומו~ti מכ~נכבככוחיר~ I כובכנככסti וכיויזכוופווחr כבכורסוti סיו

 •סגרמכבסוואליחו :בנגבכיטוחגשו~עח'אתהברוךהןחהיוםצעקתכםבקולוכטפ;כפטייכ::י" 5ס"ונו'"כיבכרמסמ~ ,tחס tI ~~~ככי;~;
כיפ"גןיין::י::יייסמכנכיכי)ו cמגנגראתשענהזביאוזברהואהחזבישיתעלצעקהריגטויין::ייוס)ווכימי,רכ i:!גמ"רגו!טקו.רע Dטכ ,כ , , ~ו

כסיוככבi:יונ:כנ::י)וגיר::יינכ..זמוייסבכנ'ןוישזבעאתכםיענההואהכרזבלבהראליהוסגמ'גו')וחמכוכיוכיכוכגחמ~ 'וגסגו·די~פ'טו~דיק'ם 5מ~
 ,"דגריו qםו Iרומ r 'וע

מומג tiוסi:יויסמ, Iעיג)וטממעיושומעה'אתהברוךהזההיוםצעקתכםבקולמו)ו, :tמכגונוס I)ופוביס Sבכחכור C,וכמ'ר5יקגמוחר
ס'מכומבכין Iקוחרגמיניכנככפס·ללכבכנין tiכומ"ו Iמ Iנכס I5סכמפכמוע{ד'ןריק sטמ ":!ר

StI ייוחהימפכמו~פרועמססייקיסI כפכ '~רti גכמוסI מI כוחס 5כ'את~ענהמיאומרהואהששיתעחתפI : נכמנכמקסרבס'מנכיןססעיI ס
~~; S :;r ,וידfו~:; ti מנכי~זנכסו~סמומכI וגובכוסI 'קרחחבוקלוישעמאתכםיענההואהדנהממעייונחוכוI גמטגןכוסכבכמוגככרס 'י::ןI כ

וכטמו)וגכ)(יוג::יגימכי::ימי Pקיכיכר::יבעתהעונהה'אתהברוךהזההיוםצעקתכם י:I i י::גככיססטופטחכיגט::ייימיי"געד"ןחו~ם.יי) Pח
ו)fכ(ט"ומכ ,ס'fככויזבכקגמיכאתשענהזביאוזברהואהשביעיתעלצרהמופכטתיסממנחממטגוסג::יס ~:~ז~מ~~ם ~:~
זובככני )ח-''מ(,,ככיס;<תיכוכמכיi:י;·אתכםיענה ,חואבירושליםבנושלזבהואתדודוi:ימi:יכמטפטכיגיססטגוסטבכטימיומ Iמ Pמ'עוע~טכר
ככנכרמ j\מפר •מ Iבכ Iכ tiסיעל :מפכס ,ילי j\גמ'/כ"כחמi:ינכגןג::יסו j\בקכיממטוטרוג ' D ~ •ים tCבעו

j\וכמ Iנכ Iג ti Iמ)כחאתחכרוךחןחוםהצעקתכםכקושמעוממוככזכסונן'כו Iבככ V 'י::ינככוכ"מחעfויס ,ס tI ':!עמ , I ובכגוי::י'יור,בככס
מעירע'זועונוח,

 .ולשהמ :גמ)כ(טמומכ 'כס j\מוווטכסס Iטנטגטרור Iמ Iכ Iבככככמפכrוו ti::יגרנכגכסרמכוסממ tiנכ"ומנכרימ tiסrונכ'ןבככמכזכנכומיכי' .עו(וfויוסימיע
ונו'במיז י:l iיi:יגירבכב~נכימי ,::יקרטיס tiקורככית::ימיוןגט::יגגיסומתסמכניסומתוכו'ות)וגכמיס t:i:1מןמטסכפכ::יעכגכ '''טי::טיכi:יעגכיס'ז Sטמ ' D {ו~"כו

"כגיס .מטמכ IIרונו'::ירסיסחכגכיגימסממזמוינוומונכיונו'וכ::ייסומתנכספי ~~י Sד,"\םמז~י"ד;,ם
סכטמיסמכיגובכג 'יקכr:::יבכןfויןגיוגו'וכבכסס'בכזרי·חגכמכותזוכתגיתמ::ימססעזרייגמממיןמגכרסיסטגקיחומכותכזגותר::יייגומכ::י::יייסבכיגיונ.ס"ם Iוננ'; tlבנכוtב'
יטי)וכטומומככ iג)ונ)ומיגגןויקזס)ויטן)ווגיגו'ברוככקוכקומווי)ומוחניi:יוכסוימi:יגס :tגתיכ:יכבכגגכי)ו'רגככיונו'ן :t "וכמיוכסג)וסג::יו)ומו " t'ר Dו.~וfו'ו'tבר
יןג.כבכגגרסקכ"ססנככ::יוגנןסרנסכמבכיכיכוס tCiמ"מונכרימ tit:i:1.ונכ;מכיסוכtבכיfוזרנככס::יי::יגו'ככס I;ממט t:i:1נו' 'י::וjכרן tiס'ומוכריובן Iכמ ~;~~;ו~;~ t1 6ר t1 ס~~
וfככ tiוככעןנו'כימ;ו::יי",ממייוכ::י tiגנכ"ני'קוממיוממבכנכקיסמוו rמכיוממוו rIוס tiכ Iכחומוסקמסנכרס Iכנכ;ו,ומסרנסכמנכי ilרס Iסס : I'וזוכחסגנ

)fו" tI (ינכמסחנכרגיכווחם::ייסוכפיבו'יסti מכוti ' מכיוכסti וי 5כנכוכסrממנכח"גמ' ti רמכti םווכנכחיןI סננכרכיי 'ןI ונכמסמיסe; סטכמרמ::יI סI סכוככ;I כ
כ"בכןטוכו Iמסט::י Iגגמנטיגטגוח::יטגיח::יגכמןגיונו'י::יתטמוגכונותסמיסוחגגככגi:ימפגג::יחחיכנו'נירכ::ימגלןקוסטכימגוגוכ"טמו Sגכ ;~~~~ ומ;~;"~ייר

כוכומתרורמממ"סומ"י Ir י::ועל :בכוגותיומגכיסיחגממיפר::יוסומומס\\סנו'כגפוסזיסרגיבכמו 'י::חכיסוחגויזיגגפטירתוממת r ~ג~יכח )~י(כע
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נ I1מבכ ,וגו'וכיסוקיסגגבכווכרמ,וכ tlז
~וחמיסנכגיכחרז'סכקרחרכחיכ

מfכררכגעסגיi:וקחמרככעסגמו
יגןמיסנככי~יכויi:ומגחךגחרז'ס
רזמניןגגחג'סקחוכררנננכס"ג~ו

רמיןכטיו i~כמכי~וקמוכרמתייגטין
 ' tIויפסוןרגמיגו~'יכוגבכיגסיגסין
יריכככגנרכi:ו~קככi:וחת jנמג~ין
גגואפי' :מ;חךי I1עטi:וסיכיוכנחך

 .ררומיחרוח :קסו!רסמיגס ,iחרוrכות
i:כככ"גגןחמר'כרקס~ מ'וi:חגוכגח ):ו
כנכוכוייוככi:וגיי~ח\ן ~ jוכבכוכי t:iכזגן

יחכיi:ומכיכתוגט)(מ,וכטכמוכר tIמפכ'
 :וכוrכ tiכמטייל,גמיוכן:גכפיויפיוטכז

תוםפות
וטועריס'סרר'וטיןגזיריפטי

 : ; pכמכעסi:ורוריס
כחמכיסגכווכרפי' •פכיחנשיקות

וכגכמיומכס"מן tIוחיגופ'מו~גגכי 5פ
ינוכוח ' jיiכוג~כגככהרופו tIגטון
חח 1טוכ::יפגיז l/כגעח I1פורקסר')

 ' 50'1רקרחפסטי~וi:וגיבכמ~~!רכוtל~
חפיגוגטוכi:וס~ועםi:ווחגחמגיסחוi:וכ

יר,מ tiוגג~נןכוכחכויןחכירווכ'~ tiכ
מ I/ו'גיבכ~גג tIסנכוס~ג:ופוס tIסוכח
 ~ו"גכי 5פכממכיסוג.ירקרמ tlפטטי

מכונכחיוגגווכרטכוחיקות tiככיבכמרוח
יס-.רומיססכוחנםיקוחכגומררנויגסון

גבכוגסוגמסח!ר\מרוג יtAכגומרכוכסח
מר'כ~עוסיסכםחוינ..יסi:וגיוכ l/וי

 '~וכחוכגת ו:iמגי\t:Iז~חמז:יוםכיחיס
טניןבכיס 5פ tIמו~כבכי 5פכממכיספירוסו

כממכח ~כfכי\tiטכממכיס tiסניס tlמו
טכוfכ'ס t:iגופי'סכומיקוtי t:iגכוככחרוח

הכותב

 II~אוח'נקדהודא'אכלכובוהוארוריוסחיחש'אלוונו .'ווגו'ייאוחייוישי,חחשיכיאחיכךאנייאחזוביתתניוסשיררחשמשייוירת
 Iתוסוכותי IIעכבוביהויוכניודה.ואכייסהיחויאיחושעשיהשמשנעובידתכתינוהאובקשיס

~ I נ~~~ 
ונןקיונתכמגי~rיfוומרססיסמ"כגרכס~ימטמסוק~ס . '"ו~(רסייוו:~סחיתר<קייסז'פ'טככריגסגרי~סדזכסיס Cמגזבסקממיוכמ.כנדסגגוקמייר.סייירגס C 'מחנז~
גרגסמיי Sיו כמר::!'{סיסקנטכקככסדמחויונימס .כמכמנססיייס :!'גמקטסגזסומפיכוכנטכסעונגחטרנכטייופסקססנטסג{רמחסמפיכודמוריייימנדסמ!::מיכ
מו Iעכמקוכנתמ'ומוחקכסעסרס~ססי:ייסרנרג~בסוף~רמוזגדסקרחסדסfוכעיינח!:ונסנמוJימססוfויכגעחידסוגמוכסנעיס:י 'כfיוסמור C ~פיעככריגסקןבנס

מוחםס'וחcוגככנוכסס'מסכי Dוfובכחקכסכס ::ו'גמ~מכס:ייחס iכונ:נכ:ייfכפיר'חוקס :ממוג'מיגונמסרס:יגוfוכיגמגרגכ
מוקמירכfוסנרגסככ~כו!:פכ'סגגז'סמחכסוגמחיקכ~חגמיכוןח'ומכfו~מוכחס'מ'סיוסנכ~ס Dמכס'מ:י :Jסממימfוגכ :~חוrרורעמוסיס ,.ג'ןמ~נעכסrבס(ןכאשה

בככעסונו::עמיכו fDוגיכיכקמונכרסכדוכ :1 'נמיססקגס'כודכמ!:רוכוגו'מיכוקזיורעיסfו'כסחכחכוכוינחמח'יודעחוfויכסכס Cממןמכנ.,וחס'גfו
 :חסדיוכרנווריחססוגסמסכיכדכחינכרחמיסמוחסזכור'נ:רמכעססקנ'סוקיוסעמידס~ונ:יסככימר .מיסנמקיסעומדזסקכ'יטה : וfנ':!~וחכסס'חפחו:יפכח
כיוסככנגנחייחנממ(יסמקביכ!:מ,נוככחיגס Cד'ייקנרמס .גווימוסבמכטינממניס ,ימכוככיסטיבןיfככ~בגכוייס::וסמףיחכ C 'כונרקנמינומיססי rמנטומך Cמףרנכזמו

ט~ומנבכחרוממיסגכעי Dמטועיםיממרמו .!::ונמיקומ C (ומגזגיסמוסכפכטי(ממניס. :Cנמדרכדמ,'רחכ :C 'מחח::ונ cסמ'ינסממככנוהוג'כוכמניסרנכיכ:י"מפמיסר1ו'סנקס
t:סיכוניחמיסקכנס cססק((סחוסנפכטי(ממניסדרינ:ס Iכטו(מ(!:יקוייזנריגיסון C ;בכרסבכטסמבכוגי'ממסמיסכממויביססנמרזכסיומסגסומף 'וגוניסימיסוק Cפבככ
םס!:גו~יםפ'חע ~מר:!'כוו .נמקומועומדכחמויחר!::יוחכפימסנכרגיכססןfונקנסחכוחין I 'וכפמסיסייע!:נרקנפיכנמיסרניסימיסקייסוידס"נכיכו::מיו Iרמנ
נורגחומסרסמגממומס'ו Iמז'וfכ'וסחורסנזוכחמחכ,פיסע'סס Iוגנממונמקוסעומד'סמורסנולכתוב :נחידוו::יכוכיסרףכ'ועוקי~זסfו"רמוכrבמ "::ורפ:::~מס'כי,כר
 :סמנוסממסDסןסעחרכמי~מקוסממקוסן Dסמחסקו::סדנרו::סומנמרזסס:וו::וכמ'ו Cו!:רממכיףוגזגכןמיסנמקוססעומר~קכסrביrבמע~וחגיגרג •כוהוניסג'fו'סג

~מחוכסנחרכסfודסמומועכסfומרמו::מעכגfוורס .וכדיגקכסרןחדסיסח;עולםמרונ'ס
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ובfו

 .שפאצירט )כ ,טסרינער 5נערי )וfמןנרמתיח



םרמדרוש//אכרףתעניתןטלישיפרקאלותעניותסררי l/ש 1-
,מוכיןןיו..מ ~" rמגי~ונ~ןסגי"גפסריסיס .רfכסגובזדסן

רמוי"דמי,"נ l/מנככ"קן"ס .באתרה :כרכרירגיכסגמכוסגיזרן
יו..וכמסימררנכינכמגיןןמפוו"סמיגוגיכממר"רJכjסרסמ~ידפג
 Jסו :""בכוכין .סבכין :זרו""מומ"סגיכומייקיפין"יומכמהומ"ורכפו
ינ.גמיולא :כימינהון:יי i~קפגמ

לונודמןע"ג][שםהרכהתורהלמד tt 'פמני :נרים ~~בכממ tiדג, .חורתככמ
שלוםלוארמכיותר •מכועשהיהאחדאדם lי}יפסות 1

ע'רו/ללזיליליךו"פסר"וס J י'r) "r " t:iם(וסיס ;rנכו C רמ_וכמהריקההחראאורבעגעהרוחו""וכוקיי"חגמ"גחכי,יסס
מכוערזעירךבני:ל Iשמאהאישאותוםוגמגפיקומגכו"רםכומגסיר\ח
לאומזואמורלךאלאיודעאיניל l/אכס\תךמגובכרס"ו"מרסכונזדמן ::בכמרוח
שידע 1כיושעשיתוהימכוערכמהשעשאני ti"פר )*מרזדרךנ"ם' .נוומר
לפניוונשתטחהחמורמזירדשחטאכעצמו,חוגוווגעונמכי~ו::יייוגמרס~מוחו

- / . :כיכרירניככtכ t:iגרו
לךמוחלאיניל l/אלימחוקלךאנעניתיל IIואכןtויtוtומןס'(פכיסיס :eזככןסמfנןממם:ר )"

מכוערכמהלוואומרםiני tעש tt'rלאומתלך tt •עד(יממ(פכיןכמג(
לקראתועירוכניצאולעירושהניעעדאחריומיטילהיהשעשיתזהכלי

רכיקורי!אתםלמיהם bארמומרימויררכירביעליךשלוםלואומירם'היו,
כומותירבואלרבי , Iאםלהםארמארריךשמטייללוהלואמרובי

כןפ IIאעלואוכוליעשהוכךכךלהםארממהפמנילוארמוכישראל
ובלבדלומוחלהריניבשבילככהלםאמרבתורההואנדולשאדםלוחמול
אדםיהאלעולםודרששמעוכרכיר"אנכנסמידכןלעשותרניליהאשלא

 :כארקשהיהאואלכקנהרך
תותהרבושוזכאלחלף ,חהדלאדהותבנהרדעאאשיתאח)רעיעתאחחיאשםמו

רכלע Pאיחדיומאפלהולאשניזתליסרבאתרהדקיימהאע"ג
האידנאצירכנאלאל II •ונקיףרמניתילרבשומאלארמלהתםאהבהבראדא
רב •מסתפינא')ולאחזכותדנפישאבהדןאהבהבראדארבאיכאדהא
לרבעייליה(ליה)רפנוייבעארעיעאדהוהביתאבההואחרמאליההוההונא
דפנייהעדהתםביטמעתאאהבה)בראדא(לרבמשכיהלהתםאהבהבראדא
האכילהפבר •ואיקפדאהבהבראדארבארגישביתאנפלדנפקובתר
שעושיןויאמרהסכנה !נמקו(עצומ)אדםיעמיראללעולםינאינרא/דיינאירר'
ארממזכיותיו'לומנכיןנםלועושיןלורמ]נתמצאואםנסלועוש'!איןשמאנסלו
לפנייעקב(ארמונווהחסדימכלקטונתי Eלכ(כראשיתדכתיבקראמאיחנןרב

ונמצאתימוכיותימנכהאתליעושהשאתההנסעלשמאאניתמייראהקבוהי
האכיאהכהכראדאדר:עובדיההוהמאי •האמת)ומכלהחסדיםמכלקןט

להםארמימיםהארכתכמהאהכהכראדארבאתתלמיידובשאלודאיתרמ
ולאבחכמהטנמינדול Iשמיבפניצערתיולאביתובתוךהכפורתילאמיימ

תפיליןובלאתורהנ:לאאומתד'הלכתיולאהמטונפותבמבואותוייהרתי

סי" t:iמפסר J"רורסקר"'מ~ •וכןמוגבכרגמ~ווק::יא/ל' :זרכק]
כוםוו rוכיוחוזרור t:iו"וגנכר "י" t:iכפי t:iוג"כגוגמזרךכוגר""
וו'גוג'יורעמיגוומו'כ t:iוג"מרזר""וכוג'"וגעריןעורןכגוגגוט"מ

Pt:i גוכומריורבכיגיt:i כיכג,סכנגוחמפיןנמ]יווגפ'גדממריגןמוגבכריו::יס
מסוסורןג,בכס::יגמונדכרגמעממת
םמ"רחמח::ימכגירת 5ניהםווןםוכמן

זרסווןטחןמiכ::יוכ'"גובכרגמתבכ~ו
ווג::ינ rגו .נכסמני t:iכמו"ןגןכיכיר"

 •"גונכרגכי " t:iטנכו~מו"ןסומרון Pזר
 ·וג'כי"זרוג~ןגנככיתוכווסמ"ר

ומסרגרמייפ"גמ t:i"תור"סמגוסייוכ
יתמומןו 5~ווהנקנסכוייוחכתוח

םכמוכיכד :"חוגג l/נגנרוסחעמ
ר"גיגגמור" .גוןכנכםומרגיגו"מ
fככ~גןנכורינכטסט~מוכגכר ~ I/ס~

ר~פנכ"יס"ס"נכוכורגי~יסמט~מ"כטון
טגמוכגכךקממורסגיויווכגןיעט"
 iגגבכסוממותויג בר,,י::רכרבכוס::יו~מ

םתי)ונסתרנכ!רוותמכמ tiיתייוג
מרסגביננוגתגספרגוגבכסוח"וניכו

 'וכמגונכרכמסוממר " t:iנכ t:iגמו
 ·גיו Pככונכוסיןמין:שמאוקוו~

 p/lפגרמוכרוגןייזרעמיגרוסרס"מ

כגריקבככמומהזיק'יי::ירגמדכרוגiכ
,גךח!ב'ייתג)ן::יכומרכחכגנ"וו
רומ[מאי :נ"ורגכריק"ה!בינו!בתי:י
 :מ] Hכפ'מפורז::i .ונו'קעגר:י'דג!ריכ
מ~ ]כ[ממריגן iג .וכוחו j'~פ~מסיסי
 :כיחוכתוויחיוסמי""ס iמיעיג
רמפיגו'גור . '\גכפגיכנכרמיולא

 ]כ[וגרחמריממגי::ינדוגככדיגז::iסגגהי
ומהרנממכבכםתניוכתוגגין i:! 1גנגיווכמ

ייקטן 1ו::יג"י"יןכסגוס::ינרוגגך
סכtכרמימיממרמו/ממס"מ~מגגס

וכ iכ::יגפכי .irמכגנכרמפיןסקומחו
 :גגררמגרורירכעימגרמ"ריגן""גי
פ'גו"גרממריגןכוככומוה::יר::ירמוולא
ג"כומוזככבכ"ורמסור:יו'ח i ]ודט"חומו

::יר::יוונכמגבכ"ודמ l/טמגפוח 1::יייעוגפ
בכ <.Y =!"רגי::גסריד:ייכווו"טוסחוו::י
ממר~רi.וורככמכ"גוןרמפסר'ימס

רכמוס I:iמכס,,,יגןi.ורחו rגדמנכפווג

ס t:iכסגחיומיגוומר"ככמרוומ"כגחו

יעקבעיווחריו'ף
זוגממני~חי(~ני( ~ rמ .ניומרמגוערשהוה :ח~ו ~ C ~~גומני( (ג~מרוניס rר nגנגנ~ועומד~סיומ rגחרס Cקן~חסנריומג~ע~וממקנכרסוזוומגכעםוגח

 ~' f:c~חעירח Iגיחר!דרןכו i 'ח~כוסרגי!:גספכיוממירחרסמגממגיrוסןרס :רומג~עסו~גחו Iכס~סנריומע~ממקנכוחיכו
מכר~וחמו~'נרעמור Iמג'וחמריקסכווקרח סו~:!כוס!:ינכחכגןדרנסנ::כמחריי~ cוכ

ווכ'כמןמ(כןנ<ממונס Cמ(וינ Cוסמרןדרןנו ::e:'Jיזעס Iמיודעחיניכןמר!:וכן'ןדננכדיעיןדעמיכיכיממגמסנו C ':!פ'מעמגוערסןמועירןמריכסונןכנעןכזסמס
רכיכיןיסן~כמידמו Dקכסרמןממ"רמסיסס Iזנרעכמימגימונמןןכקספידו::כח~יס 1ממדןמיןזממדנכfויכ .ז Dןמיקמסגtונרמזמרנארכיש :וקיכדנריוגככנממרע Iן(ג

 :וקיכחרחמפעוכגןגכור(גכ::ןמ
~וסףענףיוסףעץ

רמרמי iמפיכ'כי Iד~ממ!:וס Iרמ Cפ~ר n .יכי( Dמונכממורסח(נח'דסכגמיולאמו .כיתינתוך'יקפדתי~ממי/ני :זוגתכמ,ז'יפיי .ימיססמרגתנמהמו
סיקסנו::כ!:נמכוננררחכ C 'כ cומעןככ .וכוןרח~ C 'ומגעמינסוגמינמסמחכעב/דמעונימונתוך ~~ג~זכפיד~מ~געסממדת~ירותר rרןנמ

, " I ןדמעגוגנמייזנומוגמר .חמדס'חכסיכוס' כחר::!''~מעC עt ומרס'גסכורח כ:!וע)
מממרגעמפיכוכגעכסמן Sעיפנס Cכמרסרמסןרנ::ס ',מגס . (חר:!' ( Cגrון cממידסrיסמימססמומטמע .ניתונתוךיתיר'ימ,מ'ימוסיטי~מ~~ען~סוממריגן

ייגרס'מסכממוימיוגכרק .רמכ ::J 'מי!:ס I'nגגוכמו'מכספר C 'וכסימיסגכ .ממגיטגוך~מינפכיכעדתיויא : ~~גמכ::יקפיד::ייר r::יי'י::יו)ו .מותר
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מופוןס :tנגדח Sבכ :ווכ'סיומנ::נס רממ~::: Cסמ'רו~סור'בכטוגמו!:נמוחרנ'בכ'ומ '~ן'~נסוררוסנ'מ'ירךו Cיכ'(מי,דסמססוררוסגימיינו Sמוכן
ממגממוtוכס ,גככיוסףענףיוסףעץ

ר :feנפנכנוד'ו~ר :t 'נfגזומfנמ!:וסגינו cו::ממככפיומבכמסרונכגונכ'ס :tסר~ו Sינכfנמזנוכפ(ובכ'ח rמס::ירוע~'ו~כמ ~",tויtו נC ~fיסרמ~מרזירך~עכורtו 5ור )ג,ג(גונ~'יס
כסנסכס'ומס S'רfנממזינכיכבכ'סרככז:'סfנ~סירקח Sסקע'נונזממנסס .כגומיס :Cכסרברס'ס~מררגמרזסגכירוונtוריס Sונסtורי ,יסר)וכfנרזירךיגככור נf~חספרחכtור  ,ניבכסמנכיוננכסיז ,כדכמ'ס :tכסרנרס'סfוסגס~סנ(כ'רככסדfנככומר ,עוגfוכזומ'ס :!'נפרנ ,נמכממכסו , ) //\, / i ,// ( \נf ,ח \ ,

וטונמ!:מ'ס'ס :Cוסfניפוכמ) S(מסכ'סיכ..חונ:::חמרז:גד :eונרמס ,יכבככ'נמ Sוממרסייכ Cרסtוומוס Cמfנ fjו , ~ Jכtוכירס (טררזס(פווכ Sנפרחכר~רסרמ~
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ככרגחיכfכגגfכחרוכקוסנכ~נכווכר~וכחפככרג~ •גו'סנכס~וכגקוקכדרו fIו p 'גרגומא

כוכקוסנכוג~רנכגגי~ככסוכנכוגו'ג~ 5ומתימעכ(ווסגפוגכנסוןכי~ : Iמ p '(עי(
גפוס"יגו'עגוג~סווגועוג~געג~סיסמנכרככסס IIי~מסגמםסתפככ
שאני :עגוג~גסורסוכו Sנכוכנכגגסגי~ר"ג~וכנכנגחגויכקרfכ ~ Iוע"ס ~

בכומריןfכיןפ'מ"סבכ"פנ .גוןני!רגנן
נרוכוכגיגתכוי rרינ"ס~fוט!רוטfוייכגאוניםחרלשי

י!רפככ 6סגוממןכמגקססfכחגממןרחס Cפבככיו(רגיס
גנככררוככססiגוממגמגמג l/ומכגועגיחפ~רוזרןו rגמ,

 1מ 1 1וק((וס w :>r <::'<::ו
(פגיגסרגיוiגככ(ןככיתוני;סiגומממרוו.מ, <:: rו j 'כ<::כ

כמס"ק]iגגמג IIוסססגככפווםiגככגןמריכיינו rחכי
סמגימ~מבכגיפגיגססמוגרוגחיוכפכיחיגרמ יfו<::כח,.מ

ל·רמינוסזזיג:<ךי I:: גיכ"וס(ממI:: רמו'I כגחיראא :גפכיורניכני!רגנו
בכרבסכובכחוסfכמרמבכ"כ ,וכ'סבובכחןסכחכננסכפי
סiגחגככיריסמפסררכ'נכיןבככסחרוכס ' 5ננקוכ' rסירס

יגי Pטii:tגכועiג(םוןמ(מככוכנוטככבכוכמג"כסמ :j , tע <: 1 1קכמ (נסקזממו
םמככרוכריוסוףסככעו Pו;ככגמן 1Iמ(ק'וני :tכ ס."וfר;:ן

מנמגiכפככסגמוחסכורכ'סתרחסנכרג(כגומ(חמסס tעו
לסגכיסו 55וימרו וו Sרנטמיאאכחקייס:ג rו:ינםסירר ftiוומרס I .נקרגו
 tiגמ"מכפכיווו Sרוכ'יגכומרכרב~נרג~ס 5רוסגוף ;tככס

יסרמנון Sרסיגיגונסגו'מגפכיןון Sריגיו tונ'ו<!:חו!ו(מכונ
מומרמממ rננננ:<:<.ו

סייוגכרג~וכגפגיןוכרגסבכף Iיררוכ Pסנכ(ומרסמ'מכי
כרגrכסמככרווסייוגככככפינווכרג~מומרמסמ ;:ןנס

גחיוכוכררןסגמוכנפכיןגורכ~iגכסככיסנמ"סגומרכסיומו
 1 '<:כמ(חווסיס
גכרנ~גחוכ tiגמומ;פגיןכגררב~כימרכוס Iוזנר
ונו'נכובגי '~טמךfוורסלונוכ~ rמס Iו< Iסכרכספר
וכחפככיןשאיו :~ורמ~רפfג I~כגגןע~מוך'~יס.סיוסס

 ,י 1ימ " . 1ר,,ו rכמפיסחורס
רכפר (ויכ..גווכוכiג ...בכ(רו::<חדסר :tויפפ::רוימ
ככiכפככיןסמי(~וכררטבכסגפרסגרמiג::<מכיז:<ומכי

רוגו Iרטוכiגנ Iמבכ/טוכiגרוכגכגיוזעכסמכס'יכומס

סוכעסעסיןנבכינ/ס Iגוכiגימרנכ~נסמיס
 ~ו~וכ"וכפירוחימ~ Sוכוומיכ~~מרזמח ,-=,~

מחפככ ~י~סוכחחכ~גיוונכונ~ככפוי
 1 1 1יעקבנאלו

;עו;סטוג~סגסגנסוכיסנכ(ווכגקסנ Sימנכו(חננחס. ::Iנ
גגחוווחiגורמiגפר.~כימומככרמגכ ;.t ··ממקרזנרוס tנ
יפ~ pסגגiגתורוחרiגייוכגפרם'''בכגיו ;,"מיכי . jדנכ r 'ר ftו

 1מ 1 1ם Jמ(סמממסכמ
כ(טוכ~רוכנכ(כיעו(סכקסנכס~חמנכננס rונננססומ
~רברחכ~וכ'ריס Sמוכמח 5ס~ויסרמכמחריסירמסמסגס

~מעגי~רגבכסחריס Sמככfכחס Sב~ו'יו .ממנככגים
~~~ P ~;~רוכיסבגסיגרוחגנוולנכוכוריוכ~ין~יווי~~ 'ס
iגםפעחכעוכווירככין~יוכfכמרגונכיוכמס .נגסממ

גמוכםגיוכככ(גגוןעוכ~רוכנכגיגס rמסמופוע'זימכסג

נכורוכגכסר,~וגוכ"סכבכוכוךירכניןגיו ~~:. ~~~~ מ~~;
לא :וכוחי~ ~ומףונוסיגי~סכיןמכמכריס'יסר

עיין •גון '''כבוכחחככסמיסססfכ Sכוכגח"ןמרמסנכו(מי
I:: יסיגp כ~כ '''~רפמטיככמfכ~ '''עמחחככמ~~וןfכר

 ~ j.I.נ j.Iכזסוגנכויו ,נכס'ג
סומסגונכחכיריכfכרfכח~וכפיכפרסמנ tם.וזססבכוכס

ור Sגנכמגי\גסגכירוסככפחחגיוןמיגמכמכיסוכ'ר
~ככ:כיסגפגיככחחעfכ[שאתה~ג~יייסי"כרזממיעכממנכי

 j.I ~ 1, ' ~ I ~זכ~מכן:;יס t '~מס
פי'כנכרוןמגכחוכוככסוןפרס"ירכ"יגי~ tמ t~בכונס
~גחוכfכמריעלין :נכ"סfכחרגנככיזנניוגמ'יכמ p:גנמס

מגיו~ומfכגיןגו"ומוכךמכיןיסמחסיוג(וגזי . (ינכס
 , .:גנככסנככיויג C(ס
י~יוכרrכןוחגגגג"יו Iומוכןסגסוכיס(סםוסרמס .נינכס

סiגי~דיר :ריו]ככוכימוכסומככומכיוססכי:גכדמכיס,
סגמנחחגגונכtלרגנכיכסגrרגסורג Iכיו tiככנכגגפסרו tiג Uויגגמורג 'כfנכגיןס~ס::ופסוקיספ Uנכדכריסו' ~ Iגגקעיגון,::וספיגוגיגמרחומפג ';~ימ~~~~ו .מ;;~~

יעקבעיוזוIו Cוכוננריכסכנכ p:גח
C ~~גי סfו' I t כימיינו 5מו::גו:<גמרממדמיימיד:גמסe כומנכווC ג<סס!:ירדווכמC סמבכו(פימסכמומיסC יסC וfורכסמווסניfמנוI:: מכנכי!:סיס~פימפ<מונ!:מנכ<גי

וגו Cמ' :Iסכ ( (1מפ(מומנכ Cכ<גומ<מיךיועסכ(~ס < tו j(עימו<'רדמ',(:גכיומוכנכידנככו וft; )fוע'פיג:ג ::Jמנכ כ:'וf"(יומחטיס!:כוינכךנמומ Cוגכי('רגינכיומ '('(כiוכמ~י Jוכרנכ~ו
מי~ספרקמ(יכזג'וכסכידוי,נכ<יורכי rגוממסחיכיאלמלא :מחריורנכו rמפ<מ :מיס Cסגכגרכממוגכיסfו<וס<'(ומככסיווסוfוכו(יכרוכנכסר t:6 ~'ינכסיוג~מ

כןיעו::סו::כמנו(סחרומכךי:גי:גזcווגככיזויבככיוגו/רכימזי:גמויוסfו(מנמנסגו tימקכ< cכווכטוחיסיס Cנננכוגע<ו::גיורוכ iגחס'דסיס C(פי .סמפ«סמנכג(לחוניורוגזנכוככו::סמ,ו
יוסףענףיו~עץנמגכימ \כסו

כימינכ,(ומנעמ!;מיכס Cגוכממימזנריגר 'גוגרכינכימכנכמסמיגס tגוכחמי Iח'כוכfי"::ו·ויפטייותיכוכ::ויןקוריןככעfו~ tiונ~tנוז' ),' ti(ר /ופטריות.עיכמהיזנוו:'!.ניס~מנכ"נ )' " ~ ,' 6 , , r : נס'ו,ןמס::<ורזוסC ננכ',ומיורז'ןמיסt גו::מיכםוכממיחרמדגר.'וכ::<רוחנו::נסחריח
~יסיינו(רגינכימממר eרסמ:וכסך:גזנכסוכרמס ,כ'נכ 'גומטיסcו :lנבכ Cנכזחוחנ;:נכ'כ,יורזיסמיס Cניוסס::<מכגסס Sמ,,,ימוכי::בכחכווIכימ tנימי <::;;בכמן:;נמותנכי<ננכחס .נ,כרפו

גרוכפרס •חכקוקסעס~נדרו :עכוגגנווכמ:עלגהיוחפין ti ו::
מסוריסגיחגוכיןמעככור~'ככסוכרתיעל :כחגקוקחפגגסגגחרכוס

י~חרגכגיתוחמנוכוחוגממוחןגרמג ,גמיתוכמראיבוו :ויסכנכס~
 mי Sממ Sסגמו .jכונכיס[אבו :נסנגיסירiכ 5נכמפגינרנכגגוכוחסגמ

 ,כמחוחואם :ג] rומ,ייעגיועומר
לגחורו!ר ,סרמגפר :מיסגחגכיrנfכסלוחנישאמרומעשהיט]נדףמשנחשםני

כוכיס Ciנויכיfכגiגסמיגגעכיוויעס::ועניווכו'גשמיםשירדוהתפללהמעגל
ופעריותיכסחין :iגי~סכיזנוכ( Iכחוגי

סגוכ)jיסכככתכיחמו 5סי IIIככבכ/ו Iכוגירזאת)בכרייתאבאורךיותרכתובזה(מעשה
 I'Iכעסמנכחייומכייררוסגכוג~וירנכוגשמיםירדוולאאדררוביצאאתחפעםת"ר

 •fכח~חוגי:אלמלאפכוכו"ססין,רמ"םגשמיםויררוהתפללהמעגללחונילואמרו
כגנויסמכריזנדליי : ~גrכfנרו~ומרסכררךכתיכהועמרעוגהעגיררוולאהתפלל

מגtיסfככחיגןכמרגריססגןכחח~רכל
 :נסוכיסור 5נכ'כזירח .מגיסכשניגן:עב)(חכקוקשנאמרהנביאחנקוקשעשה

 :נרסיגןמגיגוסגכירונסככיסוככפת!ררבש"עלפניואמרוגו'אעמודהמ'זtרמתי
כחוכי::ווכחחנגימיס tiססמ Sגוכלאלפניךביתכנושאניעליפניהםשמונניך

י~י~סמחי~'כסגע ~י~מכי~וסמ tiערמכאזזזשאיניהגדולנשמךאנינשנע
כטנגכחומח~רנרוכjכימסגיומוכיוככמנטפיזהגשמיםהתחילונניךעלשתרחם
כסמיססיררובכרמסס Irמח~סמיוללל
מו ~ Iרירןטכוכחח"ככיס Ciססמ Sככככמדומיונמותאוראינוךרכימידיותוארמו
 ,םתחטא :םומכובכiכ Ciגיריכמיו ~ Iשבועתךלהתיראלאיורדיןהגשמים,שאיזאנו
גםגתבבי :וחועמ)(ככiגגןחועמגסוןכךלאלפניו)אמרתמותולא(להםאמר

 ,fכפגסגיגדור :סג::ודריןיrכ' Iסנירדוומערותשיחיובורותגשמיאלאשאלתי
הושעתו :נסמיסיירוסלמבכר Sמרוגלל

 .<Cבכלייסכסמח~מיח~מן .נrגפכחוחניתפיאכמוטפהטפהשכערנועף
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כ(יוח(ןי' 'אמן rוע"יעותכחגוסרiכ,'"חיכוסכ::וע'חרוכאלהאישתליהז Iמ~ירעתא"לרחוכא .בפניא :פכיו ס~~::וrזכירכמ .מפי~

יק(זמומום~"'יייול"ל
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ס r{כנכרו ~(כייקושגןככ""כמוגגוג::ו rכגווכ"מסכיולמיטראעלמאיצטריךחראוימנאלמיטראעלמאצירכיהווכר
ומררכס~יסו((גפימייח )מלל ימספ::וגנ~סגפיסוסנס rכנכו\י.ריק v ו:: t:iנוכעסוולאלביתיהאזלוטראותיתירחמימיכיעקזניהדדבבזווגארכנןשרח
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ו::סרינכי(יסוג~ויללל ][ ~ממ"יסייןכחו(מיסרורמינז~עויכוססרמו .כו'סכיןמטאכימםאניהייםאאורחאככתפאאחדימיהוגכתפאאחדורמא

כחו~מיסfומיfונ(רנרין..,מכחו,"יס:י'יכוייומיפסעי::ואיסתלמן(כילמאניה Iרלינוהיגיס)היומיכינימטאכימסאניהסייםמיא
ו::מומן ו('(עפירום :tכיו t:iע'יכ"יייט"מוככו''"'ר t:iסמפלל )ל ב(ומ ~ C(ס Cו::געיס ,..,,כישrפא Iממכיאפיה ·רכיתהנפקאמתאמטאכימאניהאחתינהומרחם

(ססנ Cנחננ~Iכ\ירוכפיווממגכיסנוגו t:iגגורח\י
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 '~נע~חימ::ו '" Iזכ .ו::כמומוגנינ·רניעימ '~'~כמ~ממח~מגמfו'נרממ~ים~מרוס'ינור'חע~יססכור Cריומ Pפחכג .נרחיןמפירמחוחמרסחרזמוןנך{יסו,נו::יין(ערור)ע ttפקח
ו rמופור:: מ~"ננמו!:גמומךג~'נימ:וסכומ.גמומ C '~'~ננמיקחמרו~מרנ'עימ '~'~נרקממרוסמ :::יערו~)(מוסיףסמרזעגנךגיס

I קורססיי(ו כ;ו('~כגכ~ ~'רכ~'~ומךיומ .מ~מגכרמ·סורטעממחיגמימ·נימטעממכמי,!). I פ'וכ::רוס:
ממרסr cויו .נfוחוכ:גייןכגמות :t '~'(כו"יד .גו'ין..וח סכ:!(ם~מחר C!וסירו~כוריע(וונfב . מו~'~גנ~סי'ומ '(ניורזיס סי,,::גוסיורחג'רסקוז:כ'סמכוריוסרחיסמיימייר eו:ר'לחגע~יכס,ר :Jג

גערם~י) • yהאלליכען pבעב) •בראדט jגעסעבןהאטכ) • iבאקסהארע .יאהביסרנ~רטמ)זרבםוחםח

,. 

 ..-ז-
ס
~ 

z o 
Vו
c! 
~u..ו 
 :נ~

3 
~ 



י,סףיך

 :נמ 5ק'נא
 ~נ'ז Pגמוגומב

~ 

גאוניםחדושי

כססומממרו' jעכ'
ןכ:iנכדקמגגרמ
סמימגךימרוגי
fויןגיוגו'מרונמ

זנריוכפי 1נ;ן'
סמרוגמיכןמכימומ
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סומ Cמ;ןכומר 1ר' 5
נכמרויור 5סונ:י Cמ

I:'I: נכ'וI: ,נס
סכנכ 1 :!קסיפו :Iו

נ;ןריו'מנכיניוננככס
סככו~דנריס Cמס
כססמ,וכככיסו 'IIכ!

C ג<כימ;ן 5מוס, 
חמורמו Cמ;ןמסוימר

וכרומוכדיכויכדס
!:יסיוז:יר l\יכומין

וקימיסס l\מנכומזיס

כiומו'י Cו'נס Cנכ'
ובככסמחיסבככ

ינמממין;ןגכגכס
וכממס Pרכ Dונכזרס
:גכ,יומגו Iרזגר
כמ:י«וכ:י :tנכ'

חוכיממקנסממו

מחרמחדנכדסמנכככ
גיכיסס :tספרי!:כמ

ס \Iסחגיווינכמור

כ:יכזירסי({.מיסוניו
 :t 'ומסוכגמרס,

גכסכומרו CDכממ
גככוןנכומזין:ייו

:י C:ימנכז:יסיפורי

ו Cננכיס Pכס Cמנכ

ממסמיכןזסכו
נככיוו'םגיסנ::יגזור

-~~-

איתןאחגת
יסיככמגיטימ

גר cמכמכממ cכמר
כיחמפו;מרכו

:יומ"יוסנ::גיר
מינננ:יר!:'יןנכ
C יוק:C דכוסC מכמ
c ו:ייכ:יימו;ן 5 "כוס

ממכמגמוככעכ
מפיכוחוזררפונכ(
וכקימכיוס,כמכי
כבככיגדכקי'כרסמ

מ,ו Cרמיןמומכיומ
גפכימפי'(בכמוד

כגעככמ :tגדיחימ
יו Cדקדוגפיקגדמ,'
ומגומרככ)(דף

דגמ(מגמס :tגמוס'
ורסמממריס

מיכובככמווגמכמגמ
ממרוכמג l\מ

יכ'ובכודדימזור,
דגדגמכמגמד~ו:י
יוככמ,כו cסמגוד
 Jגיוועורנחזור
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 :זוימ .וויתא :געכיי'י .לאיגרא :כמווכטרכסכיכ •וכיטרמאסטולגוגזוסכגמיסןס'יי'יסגיןעןרוfכחןכוכוחזוכגיערייןגכיעסגמ .כון
געגיח tiמזוכ'יכיס OOעכיס t:iחי t:iמ t:iריחבכמוהו .ררכיחיו..מזויתאון t:iרמכיחכחורכן'יי'י t:iגוכענכרחוכיעיכרמוכ"חיכככי t:iוכירוגגכוס
 ·מיפנרגמאמינא :i:יייחייוסגיר i• t:i:יומייווכמאניר :מחגi:י י:iti i:יוכנכזi:יחכגכי tiנימסכככi:יערסכיןבכןון tiרחנימוכחורנןן ti 'וi:ייi:י

 : ): pקג(סכמרככןרוכינפרייווכמגוכווכוכגחגמיג rpכtגכגfכוכרi:יfכיפi:יכבכגכומכח Ptiכןסוכנכוןנזוכןרכזוכןחח"ג י:iיי:iרוכrככ'ן
i:יגrכףנכגrכ Iיןכ.גכסח •וכר Iרמרט l/מרוכrככיחיןוז;:רו l י:ii:יוכענגחגוי Iרסכ
מ,כ;:ו t:iלחכיוי: t:i י'"מrכrרכחכיוכממזוחעיילוהדרבירשאדביתהו~ילא v.לביתאמטאין Pייrופר Pיכ t:iנכ"'יי'יכיר'יכרין."מ
כי::דו tiמינמלדנוי :ד::ככ::דהגגטף .גיכריךיתיברבנןעייליוהדראררחהאיהוrווגיג::דרג t:iגירייןכןף Pיוס tiכגחכ

 :יגוכרועי'ייכי Sעניi:י·נככירריגי , ,-.ככיכוכנחוכחניס t:iכירובכחיךi:יוכנכננ
וכמ t:iוכi:יוrכ Iחוכמי •כfכ Iז pנfכגמיא •כריכואיתולרבנןלהואכריולאירפתאגפיוכ Iמגוכורבכסוכסגיסוזi:יוכגומ, rtiכ

 ·כריקימודלא :כrכסוfכגדככי P 'חראלקשישאליהיהיכלינוקיריפתאפליגמוכרויכi:י tiנכi:י tiבכ'וגס ooוכןסכמנר
ומנכריס 5רפומומחסגסריסמסמrכוןררכנןירענאלרביתהואמר' •תרתיולווטראכמ tiגוגגוס iI:ימחכוכגחוכrכסכi:ירנו Iעג

ו l י:i 1גנכוגס )י:lD i/רכ'ימ l/ר(וככסחוכרלמיבעילאיגראניסiכניiכוםאתומיטראאמטול:[קםנו'ימוכיןנfככריi:יכרמפיכו
חגס·טונת .עיס pגנמרסגככעיגיןל I Iרס',וכופיריסגיןןrיחמכחרממ,'יו
וקמריפהמרכי~ממגכי'יןןכמרמיג'ייאנומיטראואתיה IIהקנדמירציאפשררחמי t:iבכפירי'יומוrכ t:iמכגיכrכנכי t:iכrכווכ
קמ,זוטרא :חגסעיכחכיו..וכחזיקגמאיהוקםלאירנאסקו ] iלנפשיטיבותאנחויקחוכיגמi:יוחיוס Iשכיר :i:יננכ'ן,]כפן
גגמiכ'וגfכרביi:יקנכי .iכמ tiככ'ככיקריסרחמיוכעווויתאבחרורכיתהווויתאכחרמגת tiךגיוןגרקרקיס •וכ'מיפגרגמ

גכ .ככימfכסגיחמא Mראי :יווכמלהואמרנחיתכי •ררביתהוסזויחאעננאסליקוגינפגגוכפגר ג}/י:ii:יימוi:י 5וכםגוס
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:גימ iti:יכi'כיח .i:יגייח'ירוכקרכfכועודל ,.-כםגררין Sו::די::ינכגים'יי'יוי"~יוס
כrכסגגיןווכזווכגיחקריכוחכעגי'י t:iעוברוךהוארממיטראומייתירחמילמינעא'יימ ti::דקטגיסגגייכפרגסחוכ,מגהי

כס-יעירrכגגוגי !,מ t:iוקטגיוהוקנכחאמריחלקיהלאבאאתכסהצריךשלאהמקוםכג,רקi:י S י:t:i iנכיכגחיכיחס IIגוכוi:י Sוכ
 ·גוכיאי :וכנכוחנi:יסדכמןמכימנגאלאראתאהוארממחמתרמיטראירענאליה :כיס Pקיiג, Cjגנכיונכi:יפיכסזi:יבכת
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עיני iאתשלאכדילרייאמרטא tסק'כילאפיהדומדביתריינפקאט IIמכינןרגהי Sר::דיכ IIימrכן t:iמג llימrכחגן
אבןעיילינןוהדראבתרהעיילומרברישאהיאעיילאמ"ט •ארחתבאשה'י,מ'יכןכינרקיחורכמוס t:iוכמחרי::י

כרוכורמ rלאמרלאט"מרי~תאכרךכי •ליבדיקיתודלאמשוםלהואמר',וכ t:iחקסינמו'יחגגסכקרוגחחריגס
לללרו iii:יימומח"גi:יומג l/ומחה tiנר'i:יס ט Iמ' •בעינאאחנםטובחרבנזואחווקיירפחאנפישאהוהארריפתא :מורח]וגמגניrכמ tiנריכנכייגנ l/כבכi:י

בכיקאיוהיאבביתאקאיהאיתרחיולווטראחראקשישאילנוקארמיהבוכחכי)ו י:iיי:t:i iוכפכי .וכ'רנרניינוקי
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ילהטי iונכלנביהרברביינוקירבנןמשררילמיטראעלמארחוק כfי:1iנכגייסוכפגיוכו Sנכרוכחגיfכ
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 :ע'געגירס~ירייכומומח :tךrכ:גכמיךיסגסיימ,סימכךכמ :tגךיחחריס ן~' :tמועגמפיסר P\וחמו cממרחסו~ןו::סיסומע'ס .גו'כיכדיקמויכממשום
חרי"ףיעקבעיין
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ןי 1י' 1:



םטמהרש"אכדכגדףתעניותשלישיפרקאיותעניותסררי /Iרש
גי" .מכמאנא :כנריוכסוגי •בשיפולי :זכפגזכווגגווןגכוכ~ריו
 1iרג\כין .ככגיריןשאינן :fגכימכיסחוככרגיזכוסגקיותורניגין

ב Iוג" .iרככנימשחיח :מכי::יןגfכי tiעגיגסנווין::;כסככיסכמכיi:ין
ר(ז Pמככיריימינעי י::י::וכימו 5עממיינמכנונכר:וכסמכנימ

רנויסומחן •עכו::ימרונכפטי::ימוסמר
גגוככוi:יגסמככיחבכו Sעמחככנiרי)ו
מזכג'יסךגגגסגססמככנריובכזכחכמ

ורכרן..גמרב :גיבכוזכ 5בכרוכרנגיו
מחככפרסככיןרנכגמrכסיריס .)ו iסrכ

ככורינכין::יוווגמוכנכיס 5י' Iמוטג::ידנר
 •:יfכוריליכנוף :ר pמנמנםטניכס

כבכ)ו 5כגמעוטין 1::ייכפר:וסי)כחנבכ)ו
> /I כיגיי::יו1רררככסוסמסדריגגכוףמJגמ

רמרנכמתקיפי ::כfניככערמסס
רבכ1רבכזכי::י1רזיגןיקמ .יוג::י ,רכריסרמ<
 •א Iגול, :וfו Pככממfו י::וי::כגו1רי

p נגע"טק"מr נזו:ואייתיr עוגירממ• 
 •עמיקמfלנדוכתא :::ייוקימפגי
יוחי::ייטגמכריסi:ינעמייזגומגע"ק

בכוריבכ: י::יי::גמגכירוגסfופיגורfכסכגי
רמןגזכבכבכגורמ .ככיריגןאייתית

ככפגיטכעמוגי::יוי .בכגככfו:רווחגככזכן
 :iרמ :lר:וגייקרמנני rכמוגסגי::יככער

עניי::יiרס .,טומ::ירגיייכפיקמהוו
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וכןרככיס 1גסכ

שרי"כהכדדףתעניתשלישיפרקאלותעניותסררהמרש"א
נמ ::I ~ככ • tiכע" tiמע"רחוניןקב :ומרירממרכגסמיס~fכרזריכ~ 5רוסמנןר"ח ~י~ tiמן rנממ 5יו ~י~ר'<ו • '"ממ 5יונ"קויוסיוסבכל
 ·קיערמודשיא :כחרונין ~י~וממנכגכיס~נזוסחסרככיון rגי ~י~ : ]י" tiמפרמפורם ~ rועגיורוסמנןר"חrבככרורו ~י~נמררנקייס

סמופתטס"יססנוייוrבי~יוכיינכסומבכגת t:iרכרכזווכרמענזוסתיזותרר"גנפירוסופירוסגרמתפרס"י Iבכיי . '"מפגיככגסתמרר~לחניא
 ..אננא :כזוגורנחפוממתכתתיסנח t:i •כסופחמחסת :כrוגורתיתנתנמ t:iככימיכוןמררחכגגגתכמתתעבכססומכגסיומנומרמ t:iרמפגי

(רסייוכ •מרדח : rככנכ"מוכי'pובכריכסגגסיסטמכומדממפגיגכוסכמפומוקממר
 :מוכר i:Iמן!ופכורודס t:iרrכמכנכין)יהודהא"רארח]לעס[ולאמזהזהלהתפרנסמוכ t:iכערך 5מטנממגגמכתית i:Iוכ:זי
נמ t:i •ככגסס i:lמררכיח i:lגסיחאףללאמכממנגמימ rרחורקממר"ומית t:iמ
רירבכ~(ם"מס)ככמ~ tiמומגמ ti~ימסואובדתיוצאתקובתויוסיוסבכרבאמרכניממנגמג~:ריסגמ tiר tiמפ '"מ tiני

 :מגורמזכ~ימ~ tiגפיממבכנרמרגסיובניחנינאבשבילאלאניןוזאינוכולוהעולםכלכrררמ~ tiזורנינמ ti ~י~נגס ~ rרככמכמ
ti וגיחנגמכמןמיןti כגנכ" .מרדחלערבשבתמערבחרוביזבקבבדיובניוחנינאכמררממגגמr פוt:i חזיא :י"ר]• 

 •קכי t:iכממשקל :גrככממו i:lרגימדביתהורגילההותשבתאמעליכל •שבתיס i:lt:iמכמסיססגסרככמוייטמבכנופמ
סייגוי t:iמ t:iכירrוגייכמ i:Iככני i:lדיכזור •כו'רפהורמגרנכמחד :כrכררס i:lכ

 ·רrככמכמנא :עבכסמנכמי t:iוכמ t:iנכ"בתנוראקורטאושדיאתנוראדמוסמאנככנכונס'נכמוריכג t:iגמ"ת rכ rרסמגרמס
 .נגרסחומזמ;כי tiויrג.ומזכו tiי tiככגיההיאלההויאכסופאמשוםע"א]כח[דףחסריסננכיכוזוונככ~נככור~ונכג~;כור~
מור""גוגטכו tiער :~כר·ויגגסליתדמידייעדנאמכדיכישתאמ)ארמהכבתא t ~ t,עמודיס ~ tiכ tiח~וניכ tiרכנכומרנכסו~ס
~יכ:רו;כמחרגרממגוסרליק • vלסנרכאבבאוטרפהאזלחהיאמאיואחןיאיןיללחגנכוס"ככ~ןיגrס tiכריולס .lAיגנרמ
תיגיגיגיכ~גיססמנכססכ t:iכורכוניסאלהאיתעבידנ)לאינדרונאועיילאאיכסיפאטי~יסרפתורמורגכיגרנכי ,נ~ןומכו

סמירח]:ורסכנכיככחכחר~ו~ i:lרכירנכגרדמליאואננאריפתאדמלילתנוראדאשכחתיהרכבכיוחמיטסוככטגיןגנכמירריקיס 5כ
ו1כגכוהן i:lt:i •בכיזךי iמפס Pק i:lכיאמרוללללוי~כו ~ rסכנכוכסככטגרוכוגיתןרrכמי
מסא"ל :מחריסטנטכנגוiיתירקמורמדיר)אייתי(ניתאפניתאפהארמהישאסימ ti~פגתגר t:iרסייגוכרנכמחרגיס

מגיס r •רוניגכליגין.."פסויקמי rנכילהכיאנאאףלהריפתירארמהליר]דחריךמאס [רניל ~'~ויו tiבככממפגגי~ vti~נכנור~
ומסמפנינכנסהרמדהלהביאחיאאףתנאעייליכ"פורסתכח~מ tiרס 5גלנכלכוכ~;כפככ
להארמהאיכוליןנצטערניןלאימתעדדביתהול IIאהיתהבנסיסשמלומדתםסיסכחגממגסי rומחרכוהיןככמת
ל (לללטסו)כסגונכח ~ rככג)כ i:Iכנכוכסrכסר t:i גור~~הפכ~גרAבעייהאמרהנעבידמאי .גו'יחמיבעי :ורבm צדיקידגניזאמםיבותאמידיריתבודמי

דפתוראכ)כרעאחדליהויהבוידפסת 1כמייצתהרחמיבעאדאתי)לעלמאגנכ~"גכס t:iמגרו t:iכוטיסי~קגוסו t:iו
ואיחוכרעידתלת[דדהבא]אפתוראאכליצדיקידכולחובחילמיחחזידדהבא '"קכי tiגחקכ tiדמכו'גסרנרוגומנכר
ואנזכרעידתלתאאפתוראאכליצדיקידכולחולךניחאלחארמכרעידתרתיז ]מ[גי",-ס ~"נפרקמ"רו ti 1גנכג'וסוח

נשקלוהרחמיבעינעביד][ומאיליהארמהמינייחוחדדשiכ,ילאפתוראאכלינז ~"נק~[ג]מפי vמר~עונ;כס 5י;ממנכולס
 .י t:iמ t:iכיחד : t:iנכ"גו'נור rוח

שמיאמזדגמיריהראשוזמזיותרהאחרוזנסגדולתנא •ושקלוהרחמיבעאג l/נככנכס Pטמנכהיוגחט l/נכגייןכי l/פיס
עציבאדהויתלברתיהחזייהשמשיביחדיומא •שקלילאמשקליהבימיהבתגוסחורפיקר::יגמסמסירגיגוומ::י
דחלאבמנאדמשחאמנאלידאיחלףליהאמרהעציבתאמאיבתילהאמרככיהיסממחי i:!טנככירגכיגיגגכי
היהתנאוידליקלחומץיאמרוידליק jלשמשאמרמילהאמרבשרגאורמאיננכורו~ייוכנמ tiר~ככס;כנכ~ tiסייוג
חוודוסאבזחנינאלחכדלה,ר'אורמנמושנטלועדכולו]היום[כלוחולךדולק"חוכיף Pכ~וריו S ;קייס ti"tiVויוס
לנינכ~ tiמומ~ייקריולכו ti~קרעל דובילכילינהומפסדזקאאילחואמרעיזר 1מפסדקאיהאמרועיןיהנרליחכבכגייסרק~ 5כטגת t:iטמ ]ג[ t:iכומ"י t:iטנו

ואי~חכמיר::יגיגווחסכנכיככנופורס
חיה :סקרטבכגrכוכסהוספתמטוסכטכמג t:iגחין..חיוסטגרנכרגטכמר~ככסהטנכ~מומסמטוסגמי~ייכוטגתנכיני t:it:iכיוסיקריגן

כמו t:iגסכיוסכרגיס~כסס Pכפר~יוסגכרונקסיסמגככימגוס t:iמסוססנזוכניגמנמכרכוקכסריך 5סיסכמ .כו'~יוסגכרונק
גו tiסיוכמ ti 1כיוכרוניסיס .rlAימפקירסויכחרחג"כרו Pמפקמרגח~ממזוירבכ~ומ •כו'מפסיו fJקאי :כרל~ vו;כ 5גמגרממוג(סרגיק

הכותב
בסוכרכתובמצאתיעזרב l/עאחרינאמיריייההזהריאאימאחרזביובקביזנזרעזיאהיזמציאההגאזניםאמרז •עיזיהנךייההוזהתוסוכותכתבו

זהאעזים,יחהזומהיכןר l/נחנינאדרןגפכיכו) :I"יססג" ו;:יוג:גי[מאחררידיעי'ראמריבןמשוםכןשאמרודהטעםאברהשזמרזהיה,הבע'ים
ף l/הרייעקבעיוו

דככמוכיס:גכרח:גגפי:גמוסןרכריכחוכמ;:;ככוכגנורמ .וגוןע'ן'כיסודוסמגןחכיכמיןועיין ,יבכ '" C'ר O •נוו::י :tבי :כיוקכקחסןכרגמינעוכסדרימכמ . י(ק:!(ממשקל
יוסףעץיוסףענף

כוסfויוככתתסתכיגמכססתפנכו pכמטוכסטג(טוןככיתווכסכמ .סמטוז:ג{פחורמעכיןמ:גכ:גגי!ויס .כוןעער 5וככיזיגמ,ממנכזרניח:גוגיסאמרהסו
יונומ(מ:גוט"מ~מטרטחסי(ריכי!סדיחנססטיסכ(טרכיגווסטונס .סרותכמוסן .כמ.כמסגןןיסינמי:גגגמיריסממר:געכיוזסמסוגםכרעיגןמוזגן

 ,מ ,·לי )"'סי:גערו Sגנרק .ויח jונרח..עזגסמעכגו'מכמעריו Sנוסכיוסעכיוחננ,מיגנקחסן
מטגכיססכיתכמדווןסrכדרסכותרכוס .נררינאא .כטבדף .ירסRככמ,וגיימחסרונמס.כיכס 5ממפםח'כ Cגו Cמגי .כעכייםרקס Sגטגיכ

 fJווכוונמדוקוויןייכיוככפוו .fו Pקייכיתבחדוווסמקרסבמדותוביס:געזרמפממר:ג 5רמס 5 •יע Cכ:גוידסנמכומ,וומניוןעכיכורומסוחנוכ:גרמנויסגעגיו:גיו
מעכייתמכמכרוגוחוכרכיfוכסרוס ג"<רףרמכמותסקומזכפוקכתובכרוגיכס:גוכמר :tעוכ:גסכימןמסן c(נקגו cמוככו .ממכומסעגעוננiכממכס sמוס S:גמ
ומרד:ג . 'יככעfו I/פfוכ'מררס .סכמסכויfויו Sטמועתרםסא' :(עריך)סיfוכ:גסמין :tזמןגכגינמס Cממכספןנמממחנוכס •ובככייסכמ,מכ(יסחסזכגנווכסfכ
 , 11 11 \ מ,,\ביל .,מfויכfומס:גגמכ:גגמגכימבככייסעסמסזגמכווכמכו .גמזרמיכגכססר:גיז:ג.עכעריס 5ונכ

טיוריופטזט Jב J·פגככססמודס.האסתממרימסוכממiכחורוזיממזכגככיחועכיככיזיממ Sגיגוכיסו"ג:גסי:גי:גמסממכסו:גחסר
בכוסמסכסיחרמססממ .נססיסומודסטfובכימוריכ •סתכורמופתבסנכיועכ"ס .זיקככורממיוכפי!:':גימפע cמזק:ג 5גי .כמחרוכמעע .גממרג:גרנוח
טרפ)וססבכיחמנפיוסימ .ניפfוגתמנמטfוגגמסי::וט::וגסfונfו •וכמפוחמרסירמ Mר cמגס Cוסמכנוסוכעומכוזומס .ריקמו S '\(כיססעגס Cנומסו:גר cמוכוניס

טכמוכי .נמססתרכריחמכמבודמ,תטבסבכיסיסמגומדחט::ויתסבפי .fוככמ.וזסו:ג Cגמעג:ג cממעככירוןטסיסמקזסיומרמיגגזימעןכנספסרוגרו Cמ Sו' .גז:ג
 11-' " • '''מ''כיכי'כימ:ג Iכמסרד:ג Pכ:גככ'גככס:גנכותתגייסעגיססעומרו::עוכסרגיכס 1גס"כורגגיס 1גומבו :Iנבגמוגגיוריקיס Sככנו!:כרחו
 11רסגנ ...... .' , , , •מ'נגעי"ממעע:גומfוגכ •כיוגנ:ג :t:גממעגג'גכרוכיסנבי"גי .ח'כעגוז;וחור:ג

גיוכסיומו .ממכויקrכו :tרח..!(ככוכגו .יס :tכ~ו:ג :Iעימגגוח cכעקוסמסרמממגיכו::ימכחסוכ,י . {'כג:י'עכממבכעכיועכוז:גמור:ג:גייכורגכיסנן Jסוגמרקגומי!ו(גן-
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 :יפסירוסכממ Pומוגכוסע~ iסומז::ס'סמפנ'ךקכגiPגסrכגךו'ן

פכ'נכזיסגנכסוגו'פכיו ' Pכרק'עמנכר eכבסוףנכ::ס :tנכסנכממרגגיrכ.~סס :tגכז::נמס'סזסנכס j~סג'וכר'ו .ווגירמ rPכממfכו~ממגככ'ממכזרמכיכמגרמממרביגכ~ס'סכנכרסנכ'קר
וסףעץיענף~ף ~~~ וקחס :tמח~רמיוג

ינכס 5ור Pסגיגוינגטוןגח pחסקו::ינכרון::ימיס'ףגתג .חפותמיבאםקיטלאגנכגו.וממכס::נכימגמ'~עגירוגנככנ'ס j','cמכ~ממרגכמז"ריוג~ .ככרוfופסו jכמ,כמוגכוק"ס I ג:'ר:
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רירימ,האי :ספ~יסכןVוrכן .צנוריך :rכחrכוגיסומיסנכ~יוגיסמיסגיסגויןסכנכrכססנכ~קוכומככרכגחרעיסכ'יtרייוכ רI 'tררוכ"ק

סמוגויג.םמיסעבtרככוננגtרככבמונקי~סירtר ס~'~עמומריססtריוכמקדס
 .גענגדימ :וtר)rוכבדממרי(ומ,מעלמעכירשזהאלאמזהנדולשזהמנפיקורממ~סחגrכ~סטגממרגי~ומייrכי
~מממ~' mבכיגמ~וממביןמיגממ:'ג Iוכ :מדותיועלמעכיראינווזהמדותיוח)ומ~יסבכי~מ~מ~וסד~"גיגוריו 5גקו(

מרעמרגטקtריגמגמוקייוכס~רקיעניולטיטמע~נrורוקירמ iמחגכמממ~
גכ~ייגיס: bמ' .עי~מ~תהוםאורקיעמ:תאכשעבכסיזאליעור] [עזר)(א'ו Iאשםעאס~י~סירבקיגר~ייוכוכריו Sנר\'

 :מימיןכtרעכיrכוחסtר .מימיןאבעלחניחאומרתהוםבחגהמיםכםגיכחנסגוכסיtרמיסייןנכככמקרם
פן .t:ilי .מימיןחסור,יtרממרלעילאהשנאדמשומעאנירעיםשניקולמימיךאבע:האיtרסיrכיןםכגורין Sסtרסספכיס
ג~ומר .ובוןהבצבים :כמרזמימיןצנוריךלקול'יtראתהוםאלתהוםמב)(תה'ים ]ח[ריוממוג/·כפ'pוכעיבכמרמימריריfו
גרמוט~גיסוגיוכבחמיסגטמגסגיודמיארידיאהאיליחזילדידירכהאמר •ונוןבכו~סמסוף j~גרקו~וכנןגי~חטיכ
כחכרמ~מטגtרמכמנמיסtבמיגסנמרזכעינ~מידמיממפורט'יטססופיועד
עrכגסגtרמסגtרמגממ Sיומ,וכ tזtרככזכיןוקיימאשפוותיהופריטאתילתאלאליענסtרומטורrוכגבכככפרטגרמ:יטן

tPרור[מז]קוכtרחנזמירומיג.ינכtרומירלתהומא •עילאהלתהומאתתאהתחומאגדממריגןAוסמיססוףסכומיירכוחדס
םכסעtרrכורםורrכרניסכסורדומ'ימכמןל flאתתאהלתד\מאמימיךחשורא"לעילאהגיסןמ Sם'וגיוןכגיסןמכקוםכפ"ק
 מ)/~ .גןוfכנכרtרומכחבמיססמגסגיןוממרכרגtרסימןמיגובסמיסויררו

נסיבכמיר rו~גרמוגיס 5 ~מבכו tגמבארץנראוהנצניםב)שי(שהשנארממימיךאבע~רוךפי' tiגמווג'טפוומי~פריטמ
ט~[שכחו :גטמבכ~rוורםקיככטע~ :כארצנונשמעהתורוקולהגיעהזמירעתפריטמכAימירנ ]נ[ ~ rר.ן.,ירפןמ~~יח
 :וגעגו]קרחוכמבכריין ti •~ימכור 5להםוירדותעניתאנורהקטןשמואלשםעבפמימיי tiגרחיןפירוט ~...ןרטרפוהמ
 :מעיקרחAורובtרכב •וכימרוה/'גהמחההנץקודםגשמים מ-,,י ג/'~וע/'סט'גכt~גכגגמסחק

נוסגמוכממין .םכנכ'יכגפםאלאאמרהואצבורשלשכחולורמהעםבסבוריזכמזכוגמסrרקגרחtרסירמזכחיrכו ;tcר"ק
גמtרקכי)(rכtרכיסכםרכגכבחסוכrכןלעבדרומההדברלמהמשללכםאמשוללהםמוכרו ooםע"רנםעrכוtריור'יסענר
כיןיס Pיקוקממרכומסחקמסעtר

שמואלשוכ •קולואשמעואללותנולהםאמררמכורפסשמכקשר~וווכהמח~מ~ממיכיועיגמ~מ~ממ
העםכסכוריםהמחהשקיעתלארחגשמיםלהםוידרותעניתאנזרהקטןכדיג OOנטמיסבכיונכ~מםירםrוככ
אמשולאלאהואצבורשלשבחולאשמואללהואמרהואצבורשלשכוחלומרבכיגfכ~מ~וסט~וחעגיכויסמיסכין
עדלוהמתינולהםוארמרמכופרסשמכקשלעכדלמה"דמשללכםiוממtרrכtרוסס::יומrכחrככויסמיסכין
ללללרvקיעחiומכtריסוינכםר ooםגמו דמיהיכיצבורששכוחהקטזשומאותנוואח"כויצטערשיתמקמקנ)סורמזכיtרוtרחונין'ינכיסניןיינרכ
 :מטראואתאהגשםמורידאמרזיקאונשבהרוחאמשיבאדבעכיכויסכמיסר ooוכיגיtרסע 5ממור tiמ

ארטגשמיםקוךםחצותלהםוירךכלודתעניתשגזרומעשהא]משנח l/עיטשם[יףנגיסוכרוכמרזגמט~מי"'וחטיר
ואכלויצאויו/'טאוותועשוושתווכאלוצאווטפוןרכילהםמ\יחמיגיס;מיסחומר;י r "ימירקורס
ללל(ללימיימי~רזעכגמבככ~מי"'וחנבכ האיוהוהנדוהוארמוהערכיםביווב~טוביוםהיוםעשאוהוואותוישותובוןכרמזגרמוגיס Sכtרסגממרמקרמ

כיהאדוניםלאדוניהודו •חסדולעולםכיטובכילהןהורוק'י)(תה'יסהגדולכי t1רכrרנףtרנססגrכיכמיגיtררכנכיכ
לפיוחוייהורארמיורבאאביימעירראהללע"נ]וליטרוכה[יףחסרו):גמןלעולםיגכוגניסןנגרtרנסמיסימיסגכוחrרר
והאאינימלאהוכרסשכעהכנפשאלאע/או]כונדףהנדולהללאומריםשאיןי l/עכגיסןןככ~רמזגtרחמ::יכימומנסס

~חנגסגיר~ווכיכחרזטכרחיגיס 5ג
גטמעםור ; rמין...מ ti~מורקו~ג~יומכריו r ~ rירייע~וממר tiמקרטגמי rיטירד~ווגו rחי.ן.,יבכמיר r ~טבכמיממרטכמרזספגיסכטגיגכרטגמכו
יחיריסכמעגיrכדכVומטמע , 1גו ~מ~יג.זקורסמיס tנכ~ס[וירדו :ססגמרפרססוופבכורעוכסככסיף~כךסקוגודיוממפ/ק'כרנכ/'סט Sכמר

הכותב
רrר.עניתביןסגשמיםירוןםאצבןושבתשר~אזהשבפוקהאוחינהדבובתביא t,Hזןוש''' .כן'ר~אצביוש'שבוחיןמוהעסכסברוים

מריציוהיןשאםןאומתששתמייכמפתיר~אה'אבסופןאןבתת'תןכשמןא'שהסחיייםןר~אגין'תןע'תמכאזן'מינןהזבפי'
סיוייכשיתפורןיסייתיכ~א'איתעניתצויכיוהיןלאב"ההקיןשיפניכיבעצמןןתוייןטחאיראיוהיןעלצמןשובהמתזיקין:היןיאהקשן
 :המשריבאהגשםהמשנהמלשןןשירהאפיעלשא:זזהבעניןכמרלחשיבשפאשרייפי

ף flחרייעקבעיין
ייחוןוfכחגודכגין ;Cממ~'רגונכיפריעו~סעז"רחנימכןיכו tכ::ימ~ו::ייסחיכפידרמ bר'(גדfופי'וכיתי::י M כ~י::קכעוכגןעיכיו::סי::י .מזותיינכ~מנכנירשזה :יגעוכ
גנמינ~וזסוcקסונרמכ .ןגמרזכממרינו cכ::יחגווכמסניסמ,מנ;;בודמרמיח 5גיומייגסנס cכמטנסגיקוחיסיוועניג'ןסנוזכ'ןכפיכ::יכ~::יכגסקכעורכגןכזהמרינןרדנ

יממרני::וס Cנחוירפחיגחרזכממרגריקניסס eנוסי~יכנס e 'גדמייירפמגחחרזנקטכנומסחמוןו::כחסנדס cנמיזכזריוע'כ .ין..חגכרדכ :Iנמ :Iיא :יומיסזס'ועיין
~ממרידנ C::יחכמ;;בנכירטס Cסוקו::ויכמרזויגc:סירפמכומייגממרימנכיחי !:!ג C ' :ו::נסמ~ידי'כמו

ס Cעו::יומ cכיוכוכמחחרמכמחר C ':ו Iווכממרנממיfויכווכו'ממספיקוfכס'וכמור::ייfון
ספריחסנעניןכממרדוחס::יוחדיק Sיספידרמ י:: Cעו"יט ::tנחייגכריעותחוזכד"ממכי'!עי Iגו::מ,ןנממר(גייעומ"מדמנסוומ,מ !''(חמסגועו M(טיוכמדfוכמור tי'יסירמ

יוס~עץיוסףענף
כמם:כיססו'ומרוחיונריסכןיסס 'lןר .מרוחיוענמענירסוסאלאענכוכדנחממפיועfכ .כי'כ :Iמ~כסחח:ו~fכמרוכ'מעגימחר Iג::יקטןיאיושכעכ

 וI /fרfוככ .טכריעוםסעכיססמעכייסיסוסי)ו .מגיחיימוותממרכדעוכ;fברס Cניתחקמקסכfוע~י:גסס'!:;יזכסכי'קמיי:ומרכעכדדמחיפ~חחי,גו
 t , t, S t,סיfו tס Sכסיייס (ס ,ח ' Cס:<יסגדנר~כנזכו :eד::יוfומימחחכחח •'יקיס S , :1~:ו~כמןסמממיסכ ,;;בג:יס

!ככרס J1סס Jערסעכ Jרך II,ס J.וטוכ 'lז,עמי,גור IIימרותגנמ,ה~ח:::הינונכייייננfור{גן .כמועחיסדס :Iו~מו~חעעידכיגfונמופן:כ Cסנקן Pנו
 ( '1רfו( P '({ססמענייס::וקכנחפכתי(סיות 'lרכו::וכ:כן . 'lיגמוינ cממחרממיכמו Cכק 'י::כו iימ~מ ת"' Cסכפניכימות c <:נמככימכס Cוס'\.גדניסכ

 :ממי) S(מ .ע{יססי{רחסמרימייזייקמכםמעמו .עןכג:מעתוין rבכ Iכקוכימנןחנן כ'ו:: cכומ .ןכ/יק" Iינ :Iוג::ירימ
 :מימ) :Iסדרגמ~(בכרכי ::tממ י::~פמי::געמי'כ

 •ייעררעןך tlשייכ) •באירערצייהעט 5 .נאככיכיג )וfזזכנן 1הסת



מדר,ש"אכזכו rlדעניתת~~לישיפרקאלותעניותסררי Iשר/

מקיסומג~מכבכ'/יסמפסיקיןכ~י~תנסכתזכבכגיהכריגיןותיוקככסהבכיכתודשכיחא :מקוסמומרססס .נוכרדאבי :גבכ tAיבכגג&רככו
ij כתמגכרכמתהמיכוסכמגיוןככנוותימךסגמסנוריןרסיוקמז-רקורססוכ.כמומריןג\יימסוסוג.ךוכסככימככרווכמופ;גכי .:כר\מ

t:i כגכגימבכיקרבכרייו :וי~מוימגכוi[גומת •נו'נגיממו 5סגממוכלפי :גיוס
סית;'רתייוגכככיבכרוכיכתקויכככוו tiהרגהיגסככיךרקרמfpכיפמ~יקוכןכוגוןיזגקככ tiכבכויתסככהפ;~יןיוג.הבכגין .וכבכמרו:ותן[אל,

זכוכיררייגובכגווכבכמרוכו t:iנכfכזגו 5גfכ/ t:iלפיגרכקמו:fכחי~ס
גיגfכ t:iגיג~fכיגהיגוגר//~גוברדאביכנישתאינלבאיקלעfו)פפארבקכיס t:i:י Jוכגfכב~הככיר .ונו/י:;רfכככגי

t:i יגגגti ומ"מרמגti גיוכבכככרס'ותח''"ודםגש~יםלהםוירדותענית][וגזריסומגג~יתיוJ בא :ונו']מ~ןכגי
גת t:iכגfכ' t:iג"רבככ 1ונכתוכיררוך.ב 1 "'- ,וכבכוכךומומיוגקרכגסנגיבככבכורנכין
מתמיכיסוכיימי •גו'כוככגוממרגגכיסושתואכלווהדרהגדולהללארמולחםואמר .וגיס t:iוסחנביאים :כוכר,וכןכסיומ

t:i ~ג"רוכיוכיססרחסיגרכהרקרמ :שכרותבהו'~כיחאדמחוזאבנישאניג~על :ככפרסכנמרמורורמו
ונו'ררוגככגוגתוכ'גת t:iכג:ייגמרות tiנכ ~~יוג~יסג tiוכסמרותג//ר .וככמר

גוגרככטככרות i/l~כקגבכימוככבכ t:iרככרביעיפרק~יםפרשחןבשתי~וכטככרגכובככוס I'תרורורמכוטככ
רכfוככתמפריךומ~מככזגככומג tiתיתללובכווכריןקגובכיס t:iגירוטגיסככבכוכר
רתרווייתוככבכ tiרככוג'וסככימ~רורשנאמרפימעמדות nואמשנחשםענו~כרמחיםתקרכןבככובכורנכיןכבכיר
וג'בככווכרומ t:iוכד' :מקגיגתוישראלבניאתצוכח)(במוברכגכוכעמרוrכתיוכיס t:iכירותזריסמכו
כיוככבכי '/' t:i'וכפווג'וחיוכרמור i:!פקרבנואהיאךלחימנניקחאתאליהםוארמתגגנרמבכמרוזככג"רגמכקויסרמכ t:iבכיר
וג'מסוכרוזכג"רנכיגזכיגכמרפסחורהתמינוגביועלעומדנואוהואמרבאדםשלמ/יעכ tiככרייזכמהגימ iגמסככרותר Uג

מיוכרכןפסורוורככגיוככ t:i~יי t:iויבכג//ג Iלל ~ 1 /י Iיי'כיווסגיסככבכוכר:יית Jי:יגו~ייוכככרות
נכיג:ייכורייוכויוככיתכיככי:כת~ןמשרמכמש_רותעכרםרך,אשוננבאםוכויס'כהנים :ויברמגיסכויסגיג.יס

t:: ~ כירובכי~יס'ייוככסככרt:i וכג//ילויםכהניםשלרושליםבמעמדהיהומשרמג~יסגיסti רככיתמגמכר'י*ככרותti גי
ככע tiגיוכפורתנרו~ת ti~ככפסמירגגיגבכסוולויסכהניםלעלותמר ,ttהמזמזהגיעוישראלים::ייווכ\(בכככיותומגגיו tiגו~ויסגבככוי'י
מ~פיסר'ס t:iממרו t:iמ]יומסין[ו::י t:iבכרפקמשרמשבאותו-אלוישלירושליםעוליזרןכןבכככעוכורגיס tiגיוקנובכיס
ובכ"גכועוכבכוחרר t:iגפכו::ייוענריסבראשיתבמעשהריז·ולעריהםמתכנסיםכבכרייס-'וכזכגגסין::ייו:והשארמחייס..

כככסמומיככוכנימסמוורור tiפנחכק / 1 ",יתקכג t:iמוריםתרןכןגכ~וככזכפככין
ממרו t:iו::יכבכניןגיקס::ימכגמורר'בברקיעויהיאשית bא)(בואשיתהאביוםכיוסס//תימין S~ככוומתבכניןכתון

מרות tiמי'מגווקע~ויגמתגממאורות'ויהיהמיםיקווהמים'בגויקוורקיעיהי .ית tiכרמ י:: tiכוכבכקורין :תבכגיזכס
בתכוכבכסת ]כ(מוכוינןיסגר'יוכספ'/::יישרצובה' •המיםריש~ייצומאורותיהיבד'ג ti • 'מי::ביום :טבכנכממפרסכנככ'

ti כרמקוויןכיבכti פוווג'ימt:i רמסti יאצותהמיםוג::יrותוצאו' •הא'"Jכיכנתויכלוהאו"' ti ככיזכ'יי'יti יכויסכיימגי
מרת tiוככ t:iמככו'ירסממוס t:iומנכרוי J'ללימ tiכרDיfנן pכיפרק'עי:י'ורפ:;זכ

מע pומוג'ככ tiירככגסוי"מרכיכנסזקורהגדופרשהאם JצIנוכוהארץםהשמקרימתגריפסוקיסט'ככר::יכרfiCויה
וכגגבומףסבשרתיתביחירוהקטנהבשניםאותהfכ 5ותוכססיוגגןכוןיסרfכגגויג'ין
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ר ,ממדק'סקומדו

~ t: סc מ "מ'ס~

חוחרףקטזמוערראשוזפרקמשקין
ססכפרויק~י Sוכססוכמכיסי tiוכקומיגפירקמנכווכמרגגירמrכווס tiמממימימס ,נינכימ tiוננמונכרומ ti::ומיממצרין :רנגג ti::וגגוממונכ tiג

ומ Cijגרסמ::ון::וו Iמירנכת tiננ tiמח ti 'ררןס tiונככי::וקרי :מגסיףרמסרענכמי::ומfו' , l/ורקרקנכנכנוךתו Iמיןו"כמניעימ tiנגןמנכ tiמקמ
ככסון tiוגיון .ורגןמרחיקיןמיןמוכרןהא :כסt:קומכמ tiמ::ון ו:: Iומיוrכ ti ,מו::גכוכפג::וך::וו tiוכמוומנגיסכוכיסקגריו Sרורמיג l/ויגררגו

 :סמי~גותגסניכוגחוססימסמיכגומגיןןכיוכמסירמיסכייןכמיכגימסגיננכימסמiכrכיגימיוכגיחנכסכייגימגיןככרit:ויסוכסקכרסגיגכימנ l/פיחגן
רמכמיר ,ומימנכ~יסרממממיכיכל[מיסייייטןכייויייסכנוניייכןגמוז

 ן"...כfי'גסרסיfכ...יסותצדין :וtימגקיושםעליהקריע"ג]נשםליהמקשי[הוה]לא :חוכרס]גיווסכמיוכפווס
 ·כדרכו :בווכססיךין Ciוכפגי·במוער \ :אלהיםבישעאראנודרךגרכר:וגגממגורמ::ו .נחגסעבירדקא

 ·:וכשביעיתיר" Sבםכגו!לרין Sמ,ו ti Iמע.)כגורומ(גרחימחבמיסורי
 ~חיו Ci:נריח ו::ךיtAרוכתקןנ l/מעמרחיקיואי!אמר!האאימאןאיבעיתע"אידףי"עמכחסמוררגמיווכוכוחג tiגומפ'ן

 ,קומס:אמיגקוקעוזכופר .עיגיסשראטומאהממקוםציוזמחפמקריותווי tiוכו Sעסממבגפסרגמ
דכתיב :נכיגיסכ:וסמ,ןגויסרמיסיייזקזשםשיהאעדאומריהודהרביי IIאלהפסיד :זוכןכמזכוויסוכזכ;נכקסבכ"יוככבכוו
סקוויןסנכוכ ,יסכוומוכססגכוככוכואמרבדברבקיאיזהכל iשאילפיתלמידאווכגזומגסמזכס'סמזכסמנכוגיןסמ,ןלפי

חוזfכ Sגטיוגכווכריגסווחוכסו"ו Sכיוכמיליכלבמתאדאינאטובנוצורבאשוומביירטכוכסוכקרמכקוכן :Cגווריסגמוכ
::ווח Ciערוכמרכגופגו!לרירותוכגרמיקואחת Iטנונכמגמוכרג!ליכ :Cרריגוכי tiוכירו
 ,טוכטו Iזכבגמ :cמנפל :ווכמגוכוס :רמיאעליהדמתאו!ר Sוכין tiגכו jמ, tiוגוכומ 5קגרמסועעס

~מרזסופתמגופכוממיטומגוגגווכרהעכבריםואת)האישותחאתצדיזמתניןעוובשם~כוטיכמרננכיגןמןכ.)(נרוגמזכניגומ
 •ווג'מעשת :tווכסזכזורכמיוכמיסהלבזומשדההאילזמשדהסיוכגסמו Sעיפגסוכממזכמכוככוספוכי
יוו 5כוכזונכגיסוכעותכוססיוככונכואישותנם/מאי :ווכןובשביעיתכמועדכדרכו :גסמrכספגיינגיי::רמכסוכזכססמחס 1 "

וגוכגעגספרגיסמסמווג:וגתוכרנככבכנו:ולסימירטסעיקר ,גמtותווכחבחגך
וכטתגחכוכ!לסמ,ולפי :כרגגוכגעגומרבאארמעיניםהשאי!רניהיהורהרבאמררחנינסבפ"ק 1גומוכריגמסוכגתמוכמ
ין Pרוכ!לגיוו[גכ,וכר •יוסגןכגכמומאישלמיהבריירמרבואיתימאישמעאלבר t:iרריוכמיבוכנןכמי ' tiחורג ):ח(רף
וכספירומייוס]יס t:iג tiגסכוכותגח tiוכנפליהלוךתמסשבלולכמו )נח(תה'יםקראהפין::וגיווכמג'ן ,עסורחמפני :ביכ

גוכיDסרממיסרגגכפגייוסנכנןפזכומ :שמשחזובלזת tא'יוrכרכיסוןכורזככוסיחטסוכזככוכפגי
 ,גזכגסדעביד :סכזכוכמרנכריווגוננ •יוםשלשיםהרגלמיורםיספידנוולאע"אחדףינכמג'ןיוגיס'פויסגיןכוכ:מפנימדמ,

רספרוגיוןכוגכסזיוכווכנכומוס tjוכו IIנכמו:וייוכסססגוסימוכ~ t:iסוכפגיפ IIס
מ,ו Ciגפיון Iווכרוכיטפירכחגסגכנירארמכהנארבאמריוםלןוש Iמטיכיכמווכוכ tiטיסמי"'נגערוו Sכר

כחכםיוסיס :cטגכככוכומגח tiוכ::ווכ!לשכינסאחדבאדסמעשהרבארמיהורהרב 1 'ו);זתו tiגרויר Iוכחחכגרק!לגיוכמפגוי
t:i בגכירוכסייווגמגווכחסti כנמן .גו::וימטטוכח::וספני :מסורגוכיביותפתחעלועמדספד!באולרגללעלותמעותוגמוכחס

טוכזכסוחיגס ,גווט!רומחזיר :מפוtובאותהעלהוראונמנעלוונתנתזאשתוונטלתזונסג::ועורחמיוונסכרגגטוכחממגיזכ
חסווסtווכזכס'גויסוימאי :וג Iגיספידנוולאמתועליעודדלאאמרושעהמססכוססיסגחןחיןורגיספריסגיןכ,כ
 ·וכח::ו t:iכטמחכוכערכיואין :ט Iכיוומיוונסגגיסכו :c 'ךוכיכזומו~:ומח'נו
מוערכסוכוכתרגיטוכחנגכיגוגגווכרלפי ]נןוענשםארמושמואליוםלןלרגלקודםוסנכורמ:ורנכערזסוכרגט:וותרגיכ
גכורןגערוח .::ועורחספני :גחורי::ו •יוםשלשיםהלבמ!משתכחהמתאשאי!י""וערכזרוגכעטומוכומרוכיגסכרימ
:סשוםמסורנוכוגכרגוגןוןכרחמומ,ו tiג' :בחנםעבידדקאבינייהואינאבינייהומאירגתוכותפו'קגרמוכריגןטמח::ור;יגמ
מיןןכ IIביוגטומיוסרורמ, '-וו Iפכןכוגלליןיכוכגכווכטסטוכח::ווככוגיןרגמ ).ח(רף

וכוכ!ריוחכמוגגסגס t:iסכגחtוסגוסממרסותבותאנשיםלבמועדנושלאיזזאלמתבשםגיוומ,גוכיכיגוקח j)כנכרכיסרחיממטוס
מחתסנכורסעוסססיסממסונכרבכרמפנימיבמיזאומנותאאומגכזסמפגיזסכגטכחיוקבועסזוכןכ
וגכךמ~ :גרושתואתהואמחזיראכללוהיאששחמהנכו!ררחסנכיוןרין Sסנופריוו~עורמ
ארמאלעזראודוכ!שמואלארמיהודהרבאמרהוימאילוהיאשמחהוכינמןקבוגכוכג::ו I::ומגווכר 1ומ'כוכונכךגעטומ

שמחהמערבי!שאי!לפיחנינאאווראלעזר][אוירלהואמירהושעיארבמהרש"א
ב·זtמחתועוסקהרגלשמחתשמניחמפניאמרהונא(רב)בררבהבשמחהגנווססותרקוסיומכמןחכקיסגבן

ברדניאלדאוירהואדרבהונא(רב)כרדרכההאיוסףררבאבייא/ילאשתוגנוןסיתורקוסיותסכןתגו ...כfיווווכיגוס
ושמתחטז)(רבריסשנארמבמועדנשיםנושאי!שאיזנמניזדבארמקטינאוקמוכוזימגמזכרמייגיגמוסתכו Iוכפtויןכמ
מפניארמנפחאיצחקרביהטורחמפניאמרעולא •באשתךולאבחגךבחגךוס'ןגג::ומ"רמכוכיויסטסרוסויווכחרגנכ
ו(כיס tiפטמיגסרנריסגססורורטכווכר

 :ורביהפריהב.כ;פלססו!לריו!ל tiקוו!ל tiגכקכ::וו ו::יו::;זומפכר
ודאי!רריגגמכטכתממבגכיתורקוטיותמו

ווגויסגיוו::וסוrגויומ Ciקונסוסיססכמונורמיססכמסוןפטוןכיססיוסגממכמכמכוכיויס::וספוןכיסוגריסכסו :Cרור::ויסעססמווקיגוזטסטסיס
וסטתמכמיוממגגככיסמקסיוסוססמכוכירגזסוקמנכועסכי""וןסןויכין Sכrככנכיריספסיןכיססססרנססיזוווקוtביומכ:וןסיסכמגוןסןפטוןכיס

סורוכורטסגחסומומ"מוקחוכוספטוןכיסכרנויסכריוסיסכחססוי/ר Iכנסוכרוינכמגסנמחגח:וומכוכסוכ Iמכוסספסוןכיסרסרגויסוכסוסוכקסיסוס
גג t:iנגח Ciסנסמימ tרכסייגכממרסייגומג::ויסגכ t:iכ'זכיךוטכוכררמרמןגסומוטגרווקממוור Iגנמסוכניתוסררוגסיגrכסגונוווכזכסנטססיס :Cרסייגו

יעקבעיון
מדגמ'כ qדיכ,ומספותגמנו~מי :tונילור~כמסמקלמ ף'~'רידונגמלח .נסממסמחס cור'כ'סרמולlכמגנכס~~נכור tסרלונכיקלרל'גומנ!:נממ c 'pו ~"ונכומסי!:ימ " Cפ'רנכ"ו
!:מממכנכלגמ,ןרסזוסחמיכמוססמ'עקברחיר'גIו 5דזורוו"כוכ'וכ,ממגוע :Iמכמכעסגו!:ירנכוגדיכוס :Iסקנמ~גוכיסס Iנחרגריו'ככIכו~מ~ויקססומסנכס iכסמו
ממקכמזו סוf::ומ,(ו Iכו Iרוזו Sו C(עטרסיממלזוכ::ומ,ןב~ממזומדממס cמטכ (,מו:!(מערגי(אין :כומעו Cו'ומכווכס «:Iiכול Dכסכגסדכריוכקגבס'ומממככיסדגליופגכ

רש/ייותספות . 2

. 
כו( וt<::ורמ,כטכעיכ'וסעוןוכעירומקירכעוריס ,:! Cמגמחוזויוחומנכמכי C 'וע'(יסרנכיעסחמי Cגמויחוטמסרעסוחעיכיסכס (,מ :Iנייס •כיואישותסאיחבונחאמר

ונרפטומוסרמוגחומנדגליחומסור 5 ~מן Iסומסכנכובסחמלי'יננו ; Iגוגוגגכוו::קחגריססממו(סחו,כיסס;ויעי tלנכנכריו::רכי ::מטו Iחנכמ cחכפכדודקלחס
 :וגוןמכס'נס 'סחמכ'לחסדומ'ככמנכן:נקסכמ tל Pנ,דגמינ'!:רחכ ~ג~סלומריל'וססיומ'וכס :tסכמ Cונכלניסמירסדולסיסקד!:מקלחיעמוכ'ויורגככמונכדיככוןסוfו

 • )נזמ C(מכמייליואורף ) fJמן'גרמתיח



טדףקטומוער iרא~~ן'פרקמשקיו
גטריגן וf~מגטר(דוילסא :נסוכווכיfומריגן~וםטתנמכיוכיס ' r"כ mויס-iמס'כיתס~נכ~כסכג~יג.ית'גמטכתימיסשבעת :וגוסכfויןננכופר

 ~ t1מסר~קססוסונכ~נסימככ"'נוגמרמי~וסכימכטככrוס mט""נכרכיןס)וין ', D ~~רכרטנכסנמןוט"ו()וכ"ונכרנטיסטס~יןמ,ןכ"סגסנכfורו ,וס'
מנכרכינו;כמוככסןכניו ממ;ו:;cיוס '"רמ"וססיfכגכוככרנככריןכימרככי fר;וסיגמטגינסככסוססרבכנכרסכימ;rונגוrונטרינןכמוריכככמ
נטכסר;)וכיו!כrו mסיכיטוכ 6ו~ו;גס)ו;גס)וככ"';ו :tרננככירסיגיגיכrוגנכסוןבכרככגיןרפרמ)ו;טוסיי';טכ"סכיסאיבעי :כטככrוס)סככ-ימ
אל :מערנין)ויןט"נכס~סורנכ~)ו

"ותר וf~' ,",~מג~ rכ וt:i ~fנכג~ rכמיגחנמאבשמחהשמהחכז.ערביזרואיזעא-"טרףביסמר~רנכ~יריע'רמיועםנכייירגן
כ.וrוינ~ i:!ררר'ט)כיכרכג Hרק'ג Hגושומאל)אמריחודח ר//א(ו b 'עורכגגימאסה :tימרכגיfנוגכור

כמסrוןונ)ובמנןוסס) וr:(רףכפ"ק , ,ללזננגסנכנכ)ונכס)וורןברונסנטרפרין
ונכורכפככrוססנכrוסכנכרכמרסרו)ויטתאההיאבעתמהשויט:ש ) n Itכ'ם (דתכיבססיוכrווסכמי1וI.ורכי!כגכומ"כיrו
סfוגיכטככrוi:יםככrוסםזריכירכמ ;"'תמחמלבואגדול[קהלו tעבירשאלוכלהחגכמגככו(גכי)ו ,"כיrוגגf-כמויטנופ
 :ככרכיסויfכןנכםוימימיםשבעתאלחינוח'לפבימצריםנחלעד :י1וI.ורכיס)ממס"גוערמנכיומג;)ו
איתאואםיום]ערשחראבנימיםושבעתיס tiסגגנכמ ..Ijיובסמ~ומ'כגיןצורך
חמשר~איללייייסגור\נכסר~וןכימר\נכתובכנכfנומ
יכייסרקמניכרכריססי~גfוסמטסינרטמחבעאשמחח'שחמחודמערב:הניככטיירינ!נ)וככניןוטיורסניכימ
כסיינכמ)ורסיינונכובו' t:iכ'רfוטfכitפוטיס·ודילאמו';הבאלהכאז"ומעבדהגחעד:אותהככבכרכיורמ,ו ,כומרוסניכזוור
כטרi:יסכמונכ'רככוחררתת m;Dנמ'מ t:iרדאיותמיfו)החג)והיכא ד~(נרטינולאמינרטכבכס t:iככמככו t:i 'יוס"גו t:iבככמסנס
נכר:לסנטרםסככיסמורמ-ככ!ייסיינכיובבניישיורי"iנרתארישוריליהאיבעיעבדינווס';זכגקורססכיתזכיטןטכיככיס

ימכטנוטכמגריכrווס'פי' ,גוו'nי"באמ~לישוריאיבעימישיר~נזלאחביתירווב'אסי : ~,~יוס"גגמכטקורס
רנכ"~ ~ y,ועו' Yעג'גג""מגמגמן'רitמכ ,לליכi:י t:iנכ' jג t:iמקרושת :יוס"גררמו

ti אמהעורבאכ .ייזגרוקרבן :כמרכריסרמנס~גוI ויבני!צורךנמיעורביאכfסגמגריחסגנכרגמכטירס"כקמ
ובסקרינכורנכגטיוינככרו"ניח-עטrוכיוס"גמכדייראליהמדמייתראלאהוא[הבית]ר P\רמ,:שכתככסוכrורrונגרתימ,ס t:iנ

כסככוך:גרמ"רינויוס"גו t:iבככמימיססו'הניש"מלילמהימיםוז'ימינ!:ז'יום ד"'בתיביק-,ריכו t:i(רומימגרrורזכגוור ,סקיכס
רכפיגיווקק" ""ווגכרכגכימבאסהשנהבאותהיוחנזא"ררפנךא"רלוחד.והנילוחד ,כור Sיקרכן :כת t:iכגרכקמוימ t:iכיןנן

וכ)ונכקריכככס"קכניןסיורי~וfלסכרמויייי"ליגנילטג~בכמויטרמננגיכו~רגהיכ
' tJ כינג.כחגכותקיגכומ~רןיכורמנN :גכ' 1ור 5ואורמםםדואגווהכחשראעושאקt ר\סררן~ומסכיתt:i יוגהיסיין;

כרוקחג t:i;יי j!ו'כעייכןנfומכטיורכנכמיצתהכליהישראלשלח'ז Iשונאנתחייבושמאונמו"כוקורסככימוויועין..מ •כרת
 ,וט'ג nיו~ממרכמ t:iיו t:iגנלא :ורו"קלחיימזומניוכולכםדם, .t ,וארמחקולבתר)(רףנעיגרפריןנממ,מסימיגזג)ורנכי

כממכמררfנ,מיימירמכגיסיןממ)וס'מכשווחמק"ו[ארמו]דרומאי •העוה"בריוס"כיטמ t:iDרכקרמנכקרמג"טממימ
מקורססיוככסוכזכזוככומימי ' rרמנ.ו t:iמדוחהיחידומרבועולםמדושתמדושתושאיזמיסמומ,נוסוכ::;מיסכיג'~םfכור

"פורססומרר:יWכקרממככסזכגימיו'י " ..יל Iי Iכיi:ינכיןווכמומסכררוטויככנמכי'יימ
רמ 5ענכיגי tNכיוסויגגטורגמיכוסמרגןדקושתדקדושתוקבחםיןסקסורדאשבתע"פגן tJוננככנכרמממפעסמכמננמרי
 ' rובrוi:יו'ינכיסעןjוינכ-.וגחrוככומגי[עינוש](ראיפור)ויוה"כצבורוררב!עולםניוסממיכיi:tמגרגתיככת t:iרחירi:יגוי
 , 'ו"ובגתרומ~ימיר[ורקנן :ימיסחתםדואגיסחיואמאי Iאל~נ"שלאכרת'עוגומנוכ~ורן 5סיi:יהתם :ונו')

ורןכןכrו tiטככור 5נכקרכווכספיטוrונמיהכא(ואתבי)הדיוטצוודהכאגבוהצורךi:יריוט'ורן S:הנאזוטמומוממורי
t:i וכטממגכוt:i וכס~וfכיוהמכN חמייולאנכלולאמיכרני~נבדוהימעבד(ביוה"כ):הנאכti רוt:i m ככסוסכמכתS ' מםוס';יף

כיןכוג Nמ tiככגונככינו י:N iסקכות Sרמללי"כיקרכוכתננככרככבככר t:iינג.רקככיrוכמי'
רi:ייןי"כנכקרטמסוכחרrונוכrגכור 5·ומשכוושתיהחאכיאב:שחמחאיונשתורןכןררחיסשנן :כיוס"גכיגגוונ)ו
מקינןfוכנוכסrי tiוס t:iמרוי 5ככימס 5וכ1נז)(כמררבמדכתיבאילימא irלמנאשכתדרחי •כיעי ,.Ijרניום :ריזגנfורינממ ,נןמגמ
גןיגמוגן it:i:ימגמכוג~ימ,ס t:iרכיrויר(ראשוזידלמאהשביעי Cוביונהראשוזביום:רילסאכמ j!רi:י'יגו ' rיוסנןמע t:iומ

איליסא :ספיריגיףווי 5כוסיסנfויצחמברנחמורבארמל,ובנותז'למרבנות)נםםי]כטימi:ייןיכמס ti ';קרכנומסכינכי
כיבכי tAיוכיוסיו..סמווכיוסככםוסרגחיכייןי Iכיrו.רכיבכי t:iימ t:iנככיןיככת t:i,נכרכ
סיינוכיבכ' tAיירסכוככנכ t:iרככ ''' t:iרפ ""ווםטהיוםרשעעשת tוכב )שם(קראאמר :ימ t:iנגיןכןניבכי t:iטכיעיוככמיכבכת
כיוסק"רבכפ'ככ"טוע"פכ Hעגכמ t:iרצופיו[כולם]עשרעשתיעתשיאףרצוףכולויחירi:ייוס '..כ)ר ,יוסעטר 'וt:i rעניום

רמםוןעטררrכ "נט;יוסוfכחורi:ימטוןאררינאקראנתיבויים Iדך,~ימיםודילמאספסקן,טמופיס Sר(ונינסיוסנכ~מע tiמ
סו~כוו'ימ,ס tJנגון t:iרמנרט)כימס t:iגמעאףרצוףכולויוםמחיוםר' ttע'שניםביום(שם)טג~ומףרפ..סקנוסמ,ןוף 5[רבינמיס)

 ' rוכrכ ..Ijייוסכיעי ..Ijייוסנפםיטוrכ ) r(בראוינמיהנאדילמארצופיםכולםימיםי"בכיכתיסi:יפסקרכיגמוף Sר ס,'מיי'
טכיעיריכככמפרין י:ti iינג.קנכיסוכנטימיס /כקרכןיו..וfכיס'ימים :כמ] t:iכמפיגר
ימ,ס Ciנכקרנןרסיינו י:iוי:iכזוורכקרננוrכ·ומקדשלילמהקראיותיא"כהראויו][בימים ,א"נ :רזכי;מכrו t:i)ונכrוו;ימינגון

מינגירמסווגנכוכוע ..Ijימימיו'ו;מ ) nא(ס'כ'םמדכתיבאילימאלומנאיוה"כדדחיין)ו)וכמכיכנכi:ייןמרi:ימוייסרינכיס

תוספותרש~

ף'/הרי
ו~גסמ~סגמ ' 1וחננכיrוסגנני~ח(טל ס'~מ,כננ'יחעלניומ'fוrכיאם :וכ' Iסכלס

I "מערכ'ןכעונסזכמממיחסוכI נננלכס 5למססומרנ::וממנמנערכחיונ (!,מח'ח
ז-ום'ווכעיככוfומ::וסכוסעירכז(fוזיfוס(מ'גףומכ'(כערג י:: jר וf(::יגימובמזכגמ

רrנזב Iו 5לגוגכממ(fוגמו ן)(ר:!'ימגע(ו וr: )fגדימכ(עדכמכער(יכיfוגעיקיר::ו

יעקב Iעיר
מרלfjו ,מ, י::ח;:!יחקרמחיימ';גסי;עלנחל Iח מוח,,:!~רמfו!:יכחכלח::יכילומ~מ

ו;כגכcכומיןמtחממככ'חרכעלכfוין:::חחומ '('מ 'נ:!ירור~תמרסיימי;ני י::מ;:!ר
מניט'וחכמי::י' :rומכיכ::יגכfוננt:מגאיו : Iקח'ימרכערנסמומרfומרס :tומיו

 :וב(סמוגלס י!:עב:; P:!בכמכfוגסדוכ כ(י::fוומליםfויוגז'רףק'בכמעכימfומ",כו

יוסףעץ

וכגחינכם~זריוגרנריוח C~ערגר Sרס~מסע~ ~" c"יכזנר'מחםקפיס~יו ,ין~ Cמר~ריוט h 'נ~ hנחוכג ,הנ~ : hקרנוכi:ירוזנרנ~כו Cנמ ,רת.םב
I גמםסכרסריורוומ, ~"ר\Dוםרrרסוכח~כויוןס"גו::ורסנרנרכC גכגS זוגמיס~יוווכימ ,ונן'חוסר~מוסc נכמנכמh נמנמםרכיר''''סנכוכסגפר

 :ס")ק r(כגנסגס"רנוססכםסךריוכיוסק";:כחסכרווס'עך Sועירכימכסנכסנוטעס::ומוןמר Cמ"ממנ~ .גכגי::וס Cנרוס'/קג~כגtיגרווכגוו~ומ'ננרסורן Sג

גטראפפןע, )וf • 1רגםיתםה

נהכ"ח) י'"ע(

יוסףירכ

נבמנכי~וננרגיןא
S קמכזחזיפ'מr

 : י::' o{בי'ב :'כfע
בע'י " Cר ;]" Dוכ

כו Cוג:וומ::מגט
 ,ב'ו.יגמfוגסנ

ו Iחכfויfוזנס :tוק
fגסגנ'וtכיוכ'ג

I) מפר( ~('כי;וגי

גכ f\nסגפור'ס'וס
l וג~כfמcי::ו'נו~וח', 

(מי :Iבעיעומפיכו
vוע cכיוכ(יו!:מסמ
רס(מיסיוגכ'מעלב
'מיסכי Cככfוכ(ין
וי'~fוחתו~יכ::י

מל Iרחיכיון
 1 ,:!ינ I;:וסינמכי;ס

 ::פכfו"כלך ISכ
I ו'"סכמומלeכ 

כטוניוסגוכו

שגימ)(וכ~fו

••• 
נאוניםחררשי

כfויוסיףfו lו'כלע
 qר' P ',כמימסל
מררגיוממרררר
גכסולגמע{

ומגוזכיסוכרוקרקיס

כןג'נחקו:;ננכiכםל
 ס:tר':!~וחסירן
ו::וס ס'ס':!מחדילן
יעגכוכfומסחרעם

יכרבכ וf{וגסע('ו
גטיומכ'ג{וסממט
 cס(::יפנכו{ומג{

מסיכת fIו"יים :1
ערכגחר'מווז:

מס'::י י::ג' Cס!:נכפוכח
מ,כפפ וf{!:רס

ון ,י י:: 1קסר'fוס
כוfוימi:יכ(ימ::יוfו'כ
סכתמו Sגפfומד

!כםקfויוגוכבכו;,,
[;' I: ו(::ירבוקיכfתi;I ' 

 !\רכ(ומסמי Sסע
::ינכ(יוס Iח~דנ!פכfו

ו;חינ'(סו ':ו 'מ;
(ימ'רפק q'pc ס:!

 .. _ נ~"גס' Pחסrי~
יצחקעיני
וממססרכןאיר

r: כס~fע!:ן י' t: ~וfל
'סרוfוכו::ייוג'יות

 וf,,::יסלמומו
מכ 5 'ווכ"כממייבו

וכ(גס ('וfוק'ג
 .עו::ייבומנ'ס{מ" Iננ

מעגננ'ל ooככרזוס
;מIככ oo (םסi:יימר
1בכסi:ייונכג'ניוס
גמו ;eסדולכחמי

I: ק'בי::ימiו::גfמל~ס ו
כוכגו::יוfו :Iקדו
מרחסבכו(מוממג(

ג(יבסקלכנו
ומגזי י:ס::"לjבוכס

קי Cנגסס l ' י::
מרfויי~ןכ ,'סו'!נ

t: ומסדסf1גגסוס 
 rגן<:כפסןמגכ (\ן,



טדףקטזמוערראשוופרקנזשקיז
-סנא :ר:ימויסימיסקממיוממממיטכמרזנfכמ"ומככ\1יימיי"רז'ככמרוגיר\ימכןעיין 5ומ •וגו'יייוfכיןימיסודיזכלא :יס-גוגכ]

 :סוiוטטכטמיניכיוסוגוןקוכגמזכfכ S 'ר"מ • ,,//כקכוסרמחיכ jכי OOנמי<, .ווכןטי<'וככמ"כי"ס[וילנו :יייוופיו Sר jיר..וfכייימס
ט::ייס •וכפניסכפגימיוולהנניס :מטמומכממ::יכו·מ,ולאהליהםטגיג::ייר rוכטגסגרטוכחיסוממימגריןכמ<::יוכגטסיטגממיגמ::יגגטיס
קרםיכגיתט Iו::יככםכמ::יכועגוקרמכ Iגרגמרררכנכירגגוקורסוכרגזו •וגו'זגרככוכוו'גגוטוניומוכי] .פגיןממטמחומטובנכגוכ//ט
 י:: Sטרוכמכי:ין .טנכריסדכקו :רםיס jAירמ Iרממיכביביבר//ם jכפ::יינו Sמרגן
rוכגייסייt"ו..גןכיריסגמ::יכ::יכימ::ימקוסגמרחראוייםימיםורילמאיוםערשארבעחוfומירג//כ/ק Iפרגכ;רי"וחגיסכרממגי"
ם"חגכנכוגסכ",רינכגריויפמחירורססלל 1 /ייי/ב Iנכו"גחיימזומניןגוו'ייטוג::יג;נכג

ד"כ :סכנכרכמעיןמומו"וכקוס;וכםכוחםואמרחקבצתה •מחתםוםוםויסכוכסוכ;ו;נכו;סייעג;מנכןכמ//ט
טג"::ירוינכ"ורמפכ::יכמומ::י •רגוכמרתנילדייראחי'י)לןומנאחי~וה//בלחיימזומניםוכטוסווכ'וכזו"ניורוכככסכיטנמכייטכ

(ווכמוומחגסורגסחפג::יכיוג"רמיגמהעםאתשלחח)אביוםהשמיניאיתחליפאכמ(רב)כמוחוזומ Iגגיו::י//גrכ::ינכוכטכמכרווסיטבאוניםחרושי
מ,גורחנכניוחוסטרירןח N ,סניט Iרפי[שמחיםלאחליהםוילכוהטלךאתויברכומוחןמככו::י Sמסוכחחכסס כ//י::ו Iכסמככו ~~~~כ ~':ק\ ד;:~~

 י::,,;סכי"'גמתי jf /דתפ;חעונכ::ימ;מלדורה'עשהאשרחטובחכלעללבוטובינ~מכי;::י;םסיקט I /ם;ם;מםfוכ;ו l 'ו Cררוטו C (!נכנ
יס-חיבתפכחגן Iרממיובכודמקון;מלליללליג;טוןכ//קמ::י S ';כןכ::יונןט;מנכסו cנפרמ(ו'וכ(יס

I ח;כומ//רמיככנררחבכניוחכ//רכ::ידימומצאוכושההם]אח •עמושראועברומומןנס ;//יווכ'מ"מגיסכוכגס י::ז"כפסוקכוכו(כחח
נסע::יסגוכ::יסמוכירגוכמג"רכגנךהשכינהמזיושנהנושמחיםבטהרהנשותיהן :ווכ'וכזווכניסו::י 5מכטסטכחט)ןגגו ;פ~"~~ונ ו~~~

C וrוגפגככפןי"ווםכ::יגיסבכןאשתונתעברהואחראחרשכללבוטוביג'ךמוכררכו'טגוכ::יסכקט[כשעהירומנמחיסמ(יI ג"ךמכ"מס
כיגומ f'כרכ II י::כחוםמוכריגוכחואמרהקולבתשיצתההטובהכלעלזכר:ולןחכק]נפרקייפויט •גוו'רגוכמ 6 ~ ~'~כ ~~ ~~~

 •(מוספומ '"מ;ס:ונשיחן'ומ) Iדהטגעבדולרורחעוח//בלחיימזומניזכולכםלחםיבגן::יגינביווכ"ן Iי Sר Iנכ::יבמומ::י'כו rכרככיר,יס
 :כIכרס::י)יםכ/ד'ותפ;::ימחג::ייג::י / / /כיפגfוויהמימגי::יד"עפיי"מ;ייסכיס iוזרכ'ררךכ(ר'וjח
 :מתי'מנייסס Iניכןי::יוד"רכילהודאחילעומלישרא'לבשלמאעמוולישראלחםבוומח"גבנכיי;;וןרנכהס י::י~ם;מכככנכיקיח :Iקסד

r כחכrלל ,כ , :!'כח פ"מ •יוכ.עומימםי •גרייספרשתחיאמאיעברורודאאדיוה"כעוןחחואככימגגגימ t:i;יפכייכו Sו::יכנכייו;גויחיכמ(כיכזגוק
געגו .ייימגו(אפטור :גיריסוכסגתשלמחשבקשבבשעהרבאמרידיידהרבראמרניפטי::יטוכיניביוסכככ::י;וכנוכ::ייסיחכזרגיוגגכ iירגכ(

כ::י I י::<חומ::י;;גמטגסכוריסומ tjרוכוכגידבמו[לממרש]ולפנים)(לפניהאריילחכניסכו Iכרנכחסס Iסטכfכגיוןככטכוכ::י :)כמ,:!(כrוסזגנכו'
וי"(מ •טויי ooכמהוכצפרא :::יכוכוכמ I I I 'ט::יומנס pllיוט::ייס Iג Iטמגיוסכיס ::tוכירו
::יייגווסוגת ; t:i • ' 00:כיוםמחייהי)ולארננותכ"דשלמחאמרבזחזחשעריםח'::יסככח::י"ח;ינפ'גמ"סםמח"כב;;
ייס t:iבכביוסוכתיב ;יי j!במכב"כראשיכםשעריםשאוכי)(תלהיסואמרפתחנענהח'גיוס;י;ךדבכמסס"י::יי Cומפינכיס

מ,כ!<יווכב"כדכב"גמ;ממ • " t:i ~ t:iוזחמיחכבודמלךויבאעולםפתחיוהנשאוחסכווסוכ"מחוסכמוךו;;וןנכ::ייי 1מ
ככיגי'יולאמלחמהגכורה/וגכורעזוזה'הכבורמלךוס Iנגימ tjניפטירוג 5::יוונכ'/גטסככון
חכבורמלךויבאעולםפתחיושאוראשיכםשי~ריםשואוארמ(חררנענהיוכיסנו'טוכחסטנכיקרוו Iוככחרטג"ג

e; כ//גנקרמטוכח::ינ~ומפויטFכ'וכטrייללל ,ייג
שארמוןכנענה)אוהסחכבודךמחואצבאותחחכבודמלךזחהואמיגמ t:iי t:iומפמח t:iדמךייייכויממ;מדמיגו
באותהנענהמידעבדךדדולחסדיזכרהמ'~יחךפנית'~כאלאלהיםה'ו)בח"ר(נכם'""נפעיי Cמחינכדריט::י~ךידנכי
חקב/השמחלישראלכלוירעוקדרחכשוליג)דורשונאי:פנינחפכו·~עחס t:i::יו j!ודיט::י::יןו::ירינככ::יסח'גיוס
 :עוןאותועללדורס(ימפבכס;מפעררוכ 5וו::יססוכרכ

באורתאמיניהאיפטורי l/ישכבינרריםפרשת.תנוגריםבזיחורהנורכי[עסמיי](ענמאי)כןיונתןרכישםנ
תלמיררבינולמרתנוליהארמובאורתאמינאיאפטיריתוולאל l/אמיניהמפטריוקאאתובצפרא

 'וגוהעםאתשלחהשמיניביום ) n(סיאדכתיבאחרתפעםהימנושיפטרצריךהעירבאותהולזמרבושנפטר
באותהרלזומברשנפטרלתלמידמכאז[אלא]העםאתשלחחשביעי';חדשושלשהעשריםביוםז)(יח"בוכתיב

יוסףיד

 :נכ)וונ!:כחא
מיס(נכ Cב
P ק(:'ורריןr גנ'כ: 
נכינכג!:כזינ

יח :tכרחזי(rוו")וסזר
ןכ'(קי'גסימן

-._ :;מרJIכיכועו::

.-80 

יצחקעיני
וגמוחי ו(:!כ'כרנכ'י
רחכ C 'ו::ווגומן

רזיכ C :!נrוו!:גרחוזי
סנבקי!:נכיח!:גי(כ
ו(מ ) 1מ'מ( :!יוגמ
נעrכורככככיסיג(ו

} C כסכירמrכנכק. 
רח( :I 'גגו :Iכחקך

כיו :Iנכררח-.גניחנכר
כמנבחמס 5נכסס

מכקי!:סכיזיזונמזי
וגגגגיוזיויזיו :tונקז

נבחגכס י'ו': :t{גןגrו 1
יIכC jוrכ rCכrכ'קרנן

'" i ימכסןmענ
רחוונגןחכגחיגכ

ג :rtוכ :1יוכי,

ח"תס Cימ"(חס
 (:!קרכ(וח,נבי
גנכחו .כיוסוחנזי

גנרנבן rסו C בנ(:!יךי

קטניוזרו'נביסדי'
רק :rtככנכסנכרן

"מסעניסחך!:גנדר
וrכמrכנfויסככרס

נ'חג Cקדו t'כרב
 :!ז Cזז 1כ'ן ,'מrו

מוזיוו Cגנבו{גו
ו C 'סרגנבrוכ :t 1מ Iס

ומ,כזורהגנבי
יס cמנ,rככוfו 5 ,,(:!

 I {!:כסכעסrכ
וכמחיגומס :rIכקדי
ו{רמיג :!ו :1{ח

כייסבסםןןrכרפגנ
ככרפנונוככמיייס

סוחמנ!:מ{ומסכיו
{סיומגזו ~{וחיג

מכקד::כיזיככrו'(זי

ג Cכrונמוfו,יכחס
fוגגי cנמ(וכנקרגן
וכח וf( ר:!וfגיכייכ

rכחי(מכfו ,'rככ rו
ס P:גביסחריסיו

י l/-שמהר"שא 4

חוי"ףיעקבעיין
fכמ,מחיכזכקנבןמחס Cכמפנייוסיכו Cנכ וf,נס e!:וחמסדכיון ,"ד'וכגנ!:זקדקמיחס""ניחיפוכרמןוכחל /Iא :גזי Cזנ'פכחזן!:יכןגנ"ן .גננבו ,מר:!',ןגננךודליד

וכנבגנכזכנב(טרכיכומ,כגנייוכ',כיוחמגססס'כוכמכנכרכ"חויגיןכיןככחןוזי Cרימגנרכי!גחוזיויכ!כיג)וגננבססכנבזגנננבו!:סו)וכייןגסס {ח::ונבככזקיק t 'כגחורס ,fוכורממ
וממרכ (~רחכינמחי)וס(כקרt:חיfון .ווכיינ nדמלירטב :ווכינכגמ I(כגמכrוכימי ' r '(ככקינורכגי(ז!:(מסמקרממזכ cכ1כגכס(מימר(סוכמכומיממכו,פטיינריועיר
ר'fכ5כנ'rככ(rכינעימ,חרמגחיוס C "כקגיכככודמחי(וrכגמ(גיכעוככח"וrככיס rrכ ס,('ינורכ נ:!חזסככיגכג!:יו{כניגיrכרכrכחיןנrככימיכזכרטעסידעחיכודוזמיטעס
נירt:חנרכסוג.כיחrככ lח{ר :I '{כיכ tנכח!:רכעוגכ {,ענrכזגמיגוrכ!:כיוגויקונגחדfוימחע"ד{וrכיר :frופ l .גfוירמחrכrכובטרו Mc, l 'מrכרונfוכסחגrכיס " tפירסס

כמי:!יכיטונור rנחכרי,וגוידנןכחיככככ I 'טסעיףגירrכסיrכןריגייע :Iגביגנמ Jוכנרין
כיוסו(מכי,ניוסנ :II (וכנכסח!:כיכrכבו rCכי!:(מכמרסיfוסדסמ,מחנכ;יכ Cכןי :rכחגנרו::יחוניטו;יר lנrונימנ(ו!!:ריכככגירמסח~ןכנכיר«יןחrכר ח;::ורוקחר!:וח

יוסףעץיוסףענף
מ,וידיטוח ~/ז/וטיגייחס .)וטטיז'י ~י'ו)בt'כוו'רY5כfווtב'י(וכלאחליחסיסוזס~ככוגי,ךף~כמזכנב!:גמבריסג!יכוזכחי(וס I 'כריסגןיסדו:יירביג

כ)ו'יניכס'יעסמחtבנמנמימרד'ייינ .ימיי'יוינוכתינמרמסכו'יסרקדקונרסיגנ'כס('יחרנככ Iכוגנכיר(מ(וגחונ!:נבגנוכיי Cיזכר :eךכריסו/(יפרגריסכן
מו 5מוםככ,רנרמווינ,ונחינמםנמfוע"ג .נגוטוגיסממיס'ימגךמחוינררגרניכקרמכ rובריסנויכיזככרקfו!:כחזrכס,חכ r mמגחוספות) :!'כנו(ר!:גיימח

)ומרונfו;מסניססנסו!רק)ומדכקטכ"כס I'וןכייעוגסיגיףויככודוכנסוןנינ::וםסכוככמווכרגוויfוו 5רמס'יגוכסממוכרכע{rו"ם .גטסרסכסוחי'יס
גור'סגסכוסממיסעררדוסוו .נטכר'ימוס t5בממ"ריכחסמיםבמסניססנמי'יכ)ונמומירמיג'י .חסמיםנ'ייחינמ'יניכסנגסםוכונסיכינמ"םרמוננחיסס
ברניבר"סיכו Sמכוןזגינןמטחוגחעני:וממדtבג,גנוטנרי .נעוסיויטימגויסמח'יtבגיג'יו Iמזטגכ\1ו'יייוכסממיסממרגז'י .,נוטוניטמח'ס"גפג

'וממרטיטונוחגגגנינכגסנכו'סט::יוכ'יטסיfכסכ)וסנכוגסנמיי""מניסטוג'סטכטיוס::יטוכסגגנכגוfוו"י ./נ Iדנפ"קדעחיסוח,יטכרת)וני:ודמחינדfכ
tבנfונכטוגססמגיג'יגטסיקגט//ססגfוטfוג~וחוחןfוכנ .וס Sמט"מח~טם/ג Iניו'יטמג,ונמוחןגימ)וניו::י"ג::יחנכןכטג)ונרווטיסמטוסמזומגיסוכנגס

 :ייקודסבי'יגסעי Sטוסנכי""מכיסופי' .ווכיומניס I "וזו 5מ'סססנfוסמכיומוחסנסר//גכוו'"זו"גיסגונגס'י I'יכנטוןנ"קת'י S 'גגי .גסוגן
ננוונמסנגזועכנססוסמנ"מויחמימפטירחןסנ)ונסססמנר'יומדמפסר .רסכ'''נסססfונמfו'מ"גוח 1\נסי 1מ, .ווכיסכפטררניכונמרחוכוהלאג

םג •ססמיכיכירס :סמו)ונ)(י"חרוכירכיכוגמרחכווסנמfומיוונגן .~נכסעורנמפטוריכסונמסנססרסמנרסכרי .'יכיכונfווסמס .נכירכמיחו

 ,דעק )כ ·פערגעבעןמ) . 1ונגרר 'תםה



יוסףידגטדףקטזמוערז Iראשופרקמשק~זרש//י מהרש"א

סרר:וכמוממעי' M tפירר!ינכגיrיוכ!כ"כפרס'''עיו •וסו:יסוי:י 5סג[אנשים :גמחר!י •רנ(~ומנכגג:פלטמ::וכיסגגומרנרוגיסכfכסיס •ור:י 5:אנשימיגי::'
י.יסיננוימ :tכרמו 1ממ 1 1 \ ) (  ; ;:ו':!ננ·עייןוס;עסוrי:י IIס:במצוהוע/'ס]יט Ciכחירווכפורסוססכנכ/fכ'יו-י Iלמtוןגכירןמט'יכfכ-יז'יככנרו-ייו Ciמנכג; ;\רוt[כ;ומר]מנכ Ciמ

ג-י-יוח-יקעג-ירומ-יגרוג-ירמכו-י ו(' 5ממקומוrיגגמ-יחכג '''וtר!(ירוtו:או'רחכשר-יגננסוקגיtוכחסמכו-ימומ-יגנכtוותחס ~ Ciרנכממ~מ~ו
מכי"צ Iכו-יככרתט-יסומיכ-יפסחמפי'דוח\ימכו\ירממדמניכi:יררפ"קר t:itמ(שאי :רכרכגכקודמחט"יימ •הפנטפן :רמר"י .חייס

וגוני י:t:l iננומ 5ממר :eדוחין :eומיגi:יגפסח :rכתגעכפןוi:י 5מ י:t:l iובכפ;ס •געכוחi:י
בארניםחרושיכבכסוrכi:יגמפסרגi:יפן t:lנפרנרמi:יפירוםולכריהא"לארחת.פעםמנו .rכליפטרצריךהעיר·גכומרמחריסבכי"וחi:י t:lכבכאפשר

כ)~סימויין C (יס.. I:iכcוכויוכממכוi:ימחגנוןמחריס '''עלגבייהוזילהןצורהשלאני~~יסהללואדסבניקודס:יחכמורכוi:י 11כtונכ-ינעכ:יומיגi:י
fוו 5וננ ,כלהשחיןמחריסtויקיימו-יומפtורנרוכוrיות 5מ / / / ,ל /למ-ייכןיגמו,גחtוחסככוכווריו 5י\,מגי

 ",ומ'ס!כערסס 1 :!כומיג-יפטחכנוןגנכ-י:יקןכג-יג"יימגואהדדיקראירומוקאאשכ:חינהואזירבכוךוסtותייו-תפגטפןממרוכז-יו'י Sיוג.~וע
 ~;גמ;~~ r6 ~'~~~מחריסי Ifעגעtוות-ימ Nסחכמכו-יfוכ;דרכיךוכלרגלךמעגל cפלכד)(משל,כתיכ;מחפגיןוכל :עגסיוערמחקיימוח

ךכ ~כםו:יעומממפכסמומגוi:יינג.חכקגורמרחטסטמיןערנתפלםפןחייםאררחןה:(שסוכתיכיכונוגינ t:lגחסכיךגנמגעכ :e •גi:יוו t:lי
~גכעוכיו:י::ייו "" '"ו ... ) "'מ 1ללל מחדכ~ו;(מעגרס 1 ('גכו";"מ,ג 'י:iס י:iJ i:ינרו י:ti iומבככאןע"ג]ט[דףקש-אא ,תדארתיהמעג .גסיטווטמי~:חפציגמורi:יטiכבכרסק

וגוכזר Jגנמ~rוווגיוכמומי~i:יפחסטסi:יננגi:י~קטנi:יכאןארח~םע"ילעשותהאפשרשאיכמצוהמגעגוס ..כמכעוסקגויססחסגכומר
מו 5ו:מו:;ררו:;"כממר Pר{ממיממטרומיfכין..,יוAtימfוכו-יי c 'יםמיסי 5מפדאפילו :כמט-יוננוסקתזנ"
סומ'fכומ Sסננ 'כI,ו , •כעסרס(ו::מיסןו-י Sגמ Jכחח Ifחגנכוכמסוךכ-י"נחדור tארחיסע"יעשותה ,וש~פ.שרבמצוהתעייל :ת l/כחועוטזכו-י Sמרמכעכ •כמ
כו~ס :Cמ ~Iכזכר;-יגימכו J 'נffנמריס '"עות-י t:iכעסfנt;פרהיאיקרהכ) C(שכתיברהומיבעיאוקאיתכיתעייככטרrרר-יכי-ימםמע .חיפוקוכח
וחסכזר'ס'כמענרויגיויחחרוס '"עמ l/מ ,:;rו-י 5כוכחכג I'fתחפציהאכהישוולאחפצייךוכלמפנינים :ממגרג\יוכמטורורסטחכימחי~וקו{fכ

 ~~ J:I ס~מ~(ו: ~~~i:יויגמי lft:lגפרמג,i:ימכוi:י י:t:l iויעמ"rילאחפציםוכלח)(שסוכ"תיבכהישוושמיםגיסמע tiוכ י:iוי:i •מפייכוכtכתיפרק
כי ו(~יספיק;מ •וגו'ך r5כIרוכמותורע :ק Nורוךומיחילי.יין:יאמ~יימטוגוגחפרקוכ~ימימ Sמו

::ימכ;ימיסיסמסוכיגבכימ;מ;מגוi:יטמ";;יטגfכנכi:ימיכאןא)קשא (םשםצדואפכהשרומככסרi:יכגמגגסטירו •גכתfכתעייל
סממכס Pכככמוותכרו'ערו 5עויי 5מכככירגוכמרכרכרוכאזארחיסע"ילעשותהאפשורשאיכמצוהכגו;ימוrי·רגחתפימולא :ינ.ננ;

' C. ירמוr ממ~יפמרכ
'ס pעוסטנס'ומם/ם Iגמקכככןיחגכ 1כירג ו);קחוכרוכחארמו tארחיסע/'י',עשותה~ר Iשאפבמצוה :גסיי-יוככיו-יוריוכיגןגפקיד-יורי

 :!ר pסמנ'מכככיו;חגרוגסתקכ"גחקובגסגכקאכאלידארטלהואמרא:הכעיתמאיליהתחי:י l:iכגומרקכרךימרג •גיתו~חררב
~~ו~~וח;נימו:~מ~ס:ייומטדןכfורi:יfכנס tiגרמi:יחגרגגורעואיהאליהאמרו tדליכר'כוךגכייהוזיל:וליתיבכקגרrכגמוכמימיס jכחור

וסדס 5(עווס(סחחרמגוונi:י י:iס;יסוגורמימומומקככיס " ~ 'ימסrיחיi:יגוררמfכi:י tiגימ • , rמוטפי
גר!:ןיימכגימככיןרנריi:יסגוכומi:יגיןטכמגיוןמגכגוi:יולאתפיקתפיק.ולאתעייל tתחצדולארתזרעמוספיומבכגממדחאי :גמוגוומבכמוד

 ~?;~~;וי;.ע~כ:;~ .<tרגרייטכפי י:r iגכעורןעורי 5דקמנכר·לכלכלאושפיזךוליתיכוכילירחוכ tתעיילתוספות
ננו::סומרםנספרסיס...וחע"פכרג:יסוסמיס...-יכגחיגחלגביאתאכי tחדתאלשתאתחזיולא )פותרךכ

 \ 1 \\ \חמריס· "/עות-י Ciגנכמ l/סמכמט-יכאן
 r ~ rורמרכ~ןננננ~ץ.כ'~ rוככעווכרכ" Jוטרכ-י Jסכרתס'י J1י Jו iJ:!כאלאברכזדלאברוכימי~:עיאלא/ל Iאאכוה

 (~ .. ~" "'סמ« ~ lזככןכוכ~מ 1מימ \ 1/יימ 'riמספירסי Ciעריףוכט'יבכס\\ת
I I \ J 1 ;1גפ Jחו "'והכיהכיאייללךארמומאילאו tליצערוצעורי Iגדמיוכוגכסוגסות t:lכנכ , I/כס"גר Iמפי

כ'מורוסוד~וס :tמ 10
ס'יד ' Pכרסוסגונע t:lרi:יככעסנורן tiוכגרגi:יAtיכוכימחיi:י

גסמסו::יכס י:: rו;i:יגווכi:י rרכi,f:יוכןדi:יגכ Iוגויטרמכממדתזרענינהונרכחאכולהרהנךאייל t ]י;'נארמומג;ג) י:iג;י:iסוףנמ eרכפ/pו '"כ t:l,ירו
 b ~ ~ד d::יר מ~~~~וככומיגיןמס;ירבככחרוךיגןו tiבכוסi:יולאתעייללימותוולאכניןתולידחתצרולאכר"טמפסיקיןמיןוק"טרrיפ~i:ינ~פסקס

כ rנככסע(יוכסמו 5עכיבכררכגוככרג:ירכו" tiרבריi:יסלבי(וליסס!ננךלימותוולאכלתאתעיילתפיסומיוזר:יסככוסגוכוסכירוtוכמייוחחיבן
וfכ 5מ :tיממרמסופן\נכי" 1/15נ Ifוכ"' .......ר·ריכווג"" Jו ..... וI ""fל I :סגוכמפגיtוגוכ Jמפטיזכ'
\ "(. J .... ,J ,"- ,"בבתךתפיקתעיילולאתפיק ] tיפקנדבשייהו) ">' Pפר"'ח, , J J ;; 

' I '~ " סח/l כפעריתווכמגfיממיגוrכורfכערססכ!:ומ'סןסממרג
 ~~~; ~,~;~זכ~:~ריו 5דגמיסi:יוחססריגרמו;'כן ...סי;עלמאדהאיאושפיזךולירחבביrי"לותךג)·לירחובליהדרזולאגכיריהוליומתוולא

::יימככססכסiסגוi:יבכורו~מעמימחרrיפבכס"מגוניפעראושפיזא
ו:fומג!:ס(;נקרממ 1מ 1 1 :וככ~וגממ:ומרס::יימגוונחיגין ;י~ו וי:i;פסיקמיר.ס"i:ייגמךמ"גrכ Sקרחוקו:יומממגיונסעגיוi:יגרגסותחוכ;נרגi:יגווגתסכו t:lויפרכמגיוטיגמגרינןסעםו

 .ע'ס סמ~::כדנריוi:יגג;; qרין..,ס' ~ Nו'ר 5מחוכמרבכ rחבג" י:iי:iרגכןכימורחרכמ •כרו'גכןrיו tכימוכמ,כממחבכייכהפוקוכמתעייל :ודו"קיביןוסכיורכריסi:י
~~ ~.~ 

כערססדממ ~גמעביר'!איןשאמדרבררךי,דךהבאהר.,.אשונהעשהיאררםארג.דו'הרעזוהצוהלהביחלמצותהייבותיו.ישjלןוב'ומררגו,ךמעגופוסבתיב .ו",ן nהר
עור"אחייסדח 1שאר.,.אב"דפ"הביאערדפוס][עךרבערוךםI'בהסצותעוביחוא 1ואתזIIקווחייספ!תפוםבוןמראןרחרג.רווהןתביברועשותקטבה

אהז'לי (".,.ר •מצןת ,בו'.סיספחציהאכהישרולא:חפציך Jכאותככיכותייחהקטנההנחארתיס '''עלעשותםאפשר Wככיצדהא mרג.דו '''עהקטנהצמיה

יעקבעירןחרי"ף
5'c: ו::י 5גמוגו'רג(ומעכ~!(לס :וכו'קו;גמממc: חפt מידיע;~ניו:ומ:ור· r. מיויונ:;נסי:וכינ .ריסD מי:וr עיסומיכע~ןיר' t נססמייוr כסמייוככסיכנססr ::ע' יt 

't p ~עמ 5סוסמגןומ'כזס'ס'ן " tרפי' ~מ(חימחוגיקע(ס 1!ממיעו:וומגריןגסזו~סמrוס tו:מגורפםיי t ר(ע~ו::יסt מומפ'סעוכככי~מחי ן~'(ומr וכחורו
גרעח ~'כrדכמורrוfוממכיfוםערחוו~fו(סססfו~ס rו(:ופעסעוזמ(!כו~פן.בור~ננמרומכיריןקסע(סחמסו:;חע:סpסעכ~ו~מממריסיריע~וחס :t~נכמפ;:רסנרו~::<סfככנני

;cו:;מח.נסרו~סיפוfI ום!:רסגמייריfגונ~t: וrממריסיריגו~ו:;כ'כסוC 'רגו ;:וP1t: )!)כיוו 1 'רס סגt סיסרעמס~'~ i סס 5מ'~נכחר~~' D ו~ספפסגוורמ~ערr 1~מרמכס!:ינוס 
)מ 5 (סיסרעמסכ'עוסחסננסrוססומומדס~ינכודוגו'יייכי :Iסכיוםדכמיכווכ'רניכופ!יס .ממידיע((עטומסמ'זכמומ 5ונמ ס'ר"כf~וככס Pסו~ככימ.נסרוגסכומו~גוו:::מ

 1סב'גחס 1::יסס rנכגרס'ור(מננכוממ'ג ן':! I)כוסנרמיו'וכס'סנ'גיוםגיכ'ככיוםר 5ממןק~ 1רנכ rדrורעומיהא :קוככסכ'וגרו~סכיו~ייןו:;נמססרח!:וכסומגונ::ס D ~ Pח
כרמס .מ::ידריקרמ,רמו :ק'וזוסםורס t(5מזסככי~נכוממר~גןמגמיסססםוו C ~ Cן~פרור rימו:;ממנ" t(ר"וי~מ(וקגזי~'טכחכסמ,דנרגווסמפר,ים ::ו' .וכו'

(עו::וםמפ!:רס::יי::ימחרמוס 5מס rמ,גע~ו~~מוד::י~גו tו:גו"מגו(יכססנמזדנרו:יס!לינ<lמייסכסערי,ו:ימגרגוכזיויימנ" t ר~:!מו Cמסגרג::יכיiיממומסיס~רכס
דממרוסמ .ר 5ממו(מרגו rדמרעומיסמל'א :מ~ומסוקיס Jכ ונ:!"~כןמרמיסידיגי~ : ~' rרסס,"מס' מי(-:!י:ומסי::יסמסמי

 )*ממיוו'סמרסיסגו:סמפר!:יסח 5מקכמוכ;סדימדגריסססרו:וו;מ(ק~סג(!:וןכן
רכריםסכווכמיניו~מדכומ~יספסקיסוו{כסיכ~כ'זמדוחקמ 5קסומ IIגמג!לר'Xיו:ימ'ם~יססרככסויסיסמ~גיוגסויrונרנוסגרנסמניוו'םרפ:~מנ\ופ:יכמכדי l 'ו :tפ:ע

מ'ומפ'ו:מבכrו'וגן ('וקגווכrוסכפימניורנפיגם!:יrונרןכריס'םררו:~מניויממרננ'מרנריססנוו(מיניומסדנסחנרמ~מfנסוס :tממיונמממיניןומניו(נרגכ,.ווכו
נמומכבסרגסכגו!:::י t~פיכסמרון :tכ~ו:;fומרו::יעעס ~'וגוכ .פעמיםסמי'rונרו tכריfונינו וf~חמרסגרככfוניוסייס tו::מחרסף 1 'וכוכמסיסס :!5r ~ r"כנמן"ורס'ררסג

היא :כrיסרככ::וןחננרוכגןככ~עסריfכממ Jממ:נק~~סגרוכנקו~רגוסוומסנרןמפורסIפרי'~ר::יוממ tכ'כשכמוס cמכיס~יחח~rומ ' Dנfורמממננרימ~ממוג(מ~Jיח
 .יח 5וויכ' pדקו,יו Iרמנכ Cיסוני~קועוסנמ::י )* :ו:ם 1גויימכר'ןנמכ t;/'~ 1ורףכמעכימדכמיםמננכיסרכרנוסח .רגו rרrורשח

ירסףענףיוסףעץ
חדסנכי t 'כי ;'ר •רס II ~ 5מרסככי:חללו ' rדףיומחיכוכסרמוע"ו .נ'גיסור::יוסJריסרננכטריסמ~מfי .וס~ס::יבכטריסוביוסכוחיב •וטחיסבנכטריס::דייטחג

 Jירנכיגדווזמ,::ינכסfוח{מ tדנ"גביוס {{ג;"יכחבריו S{מסדמ"כ .ג"גביוIכח Sמק 1/ב Iכניוסמז{'סנכסח Sרמק{חרזומין .מיגיסמ,וכפרווט;ס::יובנכסריס

סמ .ערו Sנכורי Sאלא :(סס)ממממו{ממרכדמטפורימ,{ודסיוסומס IגווסגפIכרממגו;{מודמ;מ .ממחמו{{ו rדמ ט'~~כמוט{ומח Spמ{סמ,דנכסס

 .דירצו !צוויקקערר.עג) •טישדייןטיססע!צי )נ .שכיירע!כיכI/נאיבד )וf · 1מגתורמה

... ~ 

... -
יצחקעיני

S ו .גגו::יורןfסג
 ~יורסזיוע) iור 5
t: .כננזרגסכיורס

חגי{מםסיסו:;פ~ס
וסימססריוטןור 5

ןככוכססמסורס
וננfני "Iכ I1מ 5 '

ומכיונ r !(כו~גס~סס
!:סגוי .עוס'ג "מ~
ע;גו~ססעידקו~

 ~כוכ rכ'סניוס
'ו::רמ~כס'ומ

גוררוכסגס :tזו Pכ
וינ(מסו:חגי~מס
 נ::ממ!: 1ככקר
ו::::יומרסיוסמונמ
כ~נד~ח 1כ'ניוס
ח~מ rע'ו tיגוכ מ~::ו
יכמייסמןכנומ

 :סנמבכוכס



 6כאוניםחרושי

מר=כס\(רסת

X: רתם ~ (\נרדנ
ן :C " ~כ Iרקדרחו:
ס Jiרר rסcסעפ
 8tר~ענסיררד
דpי=ממערן"מענ

סי,אנסמtסיםוינ

ססמ""פממיס
ערנססמ!ומאיכמ'ת

נת Cנמגונרר mכ

ר'עקינמו::סימל!(ק
ו::סגינס,יראניית

כר :Cר 0 'ר,{ס
נכרפרסנזסח/(כימפ

נכסמ Cסממיס cס!:יר
fוc<כסיחיץוחrאוככ

:גפ"ננפסרסרנמיח
כיכס Ci:'Jנכ,יר rנ~

ס!:נמס!:כררנער
כסמתככנתמכQ)ו
 IסIלרfnורסו::נמ
עוכ ::וסנמסןו::
ו::סירערס pCסרר

כינררכז;ריעין DCנכ
tןI cכערנס&' 

נכ«סכנאיכcסדר
tבסמן;ינ"מרכי

נמcס I')~יfנכtיtס
גמיל'ככמסס

II כ!רנכןובעפמם

ענינ,סידרע"סכפי
זי jרירסנכIיt:יעפסו~

'סן "וסוכנ.כי
~מחככו(נוt:וחיסן

עכיררנמסרמממ
כמר(רכ~

i:I בנמ(כרועד~פעt

פיעי/פ cמסמו ,ס

יעIכtבמסגזגר
נמז OOו(מונממזק
ס C(פרכסרחקרו~ח

ססיסממסוכממנף
וגמס:פע1/יגגר
קכסוםס(מןמן Cקרו

עדכfכ~חכר!:ס
נרוונחנגגורז:)ריר

םחיו 1')רנחזו'קו
,גררעיי,מספיעים

סיו eקוכסנ/וכחומו
כמיינכזומכיסככס

וזס .סנמעוכס ..
 .,-נכרfננענכרpנרור

יצקחעיני
כעימ)(טייו

נןנזcעוןרבי
"יכי'~יפרנר ~פמ("
מיכ .וכוןררנ'
מכררנכומיסמ

 • 1Cיfוניירגממנייס
סחtייסtבר'כנרסfו
מגכיוחיפכ tרעכיו
חנרמכמרעי',דfנם

 .fנדסרtסכנייtב
מגזסזסוזככומ

עכנמנככסכמסנןכ
טנסערמרםככ

כעוגסתמנייס(,גמ
ממו'נכנסדר(סנמ)
נמובססגומנוע'ר

וסיfכוב(כ'יעכו'\!י)
CI!i!l נענירfמגכמד
rוגזרזכ'ימסרם
סrכ" ::ו etכפנככ
 :i:'Jrכונ,וי "((
,מכומרנכייןוכון

(סעימננוכוכ

 ~ ..טרףקטזמוערראושזפרקמשק~זמדר,ש//א

נימי o\וקני •ניח)ונכ~וכ)וירזuיא :כוכומםוספוכ~כםגיוח •)ו o\י
כו~סכחיגניtבבכיס •כנ.וו~סנחיונכקרנסרכתיב :כlלוגסtבסטבכודוכ
טכ:י ' 1'י •זויח)ושתא :נעו~סניזגסטסו)ובי:ףרוינ)ו,יוכוחו

ר"ש :כי)(ינריסונו'רמט:יסכ:יחיס Pוr'גירכחיגכיטוחיןם~רfi:tוכו:י
וחכוכ"ו •ררכוכיני:ימטפרזוכפחמכו

כןייסירבימככסיסינכfכירמיו..:יררכי
rוfכריני •חנייםלא :סו:יחג)וזוגפתמ

גןכייימג)וטג)וחחגווטtבג)וכרר
חרינסוטכס .נסותבא :ומחנייט

r נרכיוככיI י::י'יכו •בכוכיינוטוולא :נו::י
נמי(כרג::ימחנייסיכמחנייס]נכמ

 י::וt:ifנכוס::ירמfכר ..כfי •סנילא :::יימ)
טךרגסגזוור::י •יכי::יאלא :יIכיס t:iחג
:אבלננכוlלרטוכזגסכס ' kוו~כסןגכן

f גמ'וסקגסI מחןעכרמגןcיוכסגןI טמjי!ב
פמחlלכבכווכרמאפי' :קכ:י rסו~ןסמ

טכגמלקל :כ::יחםקIכמ'כנכימקנורמ::י
מר rוכיגי'ר"כוג r י::קסקוס IIפ .רIכ::ימ

נחיכך::יךר~Iכמ::ייגיוגיכ::יכוכמ
וכסיטיחיונמענרמיג.י~ו~מכק~ח Iס
 •ט~ומגגפרקמטיא :מ P!1ר Iנכגנכי]ן

ס)וגוריברנר :נזגט"נכוחסר:יכבכסומ
יעטגס~ממספססר~י י:: Iיסמס t:i •מומי

כחגסמנכומ::י t:iכנכוכימרסחיר::י;מוrכ::י

רירמעג")ו '"סר'וט'חח Iנגגכוכ)ויחהוא :ננטפץיו Iגוגמגג!'כ"בכמיי'
כו Iטנרנסי)ו Iורווכrכ Iנכבכיןקנערrכ Iרעכוכמורסו..מומטיפז)וגעיןבכר)ו'
מו Iנחגס 1'יוכקרמומייrכ'גןכרק~יוחכגס t:iכיינרפrוחרוכן Sעורסקן
סוכ~סככג t:iכגכוכווכוסטפחוכמינומינןסר מ,"נס 1'י \י'רכr;ו)גבכו~ס

t:i כוכסi:tיברנכI כמיבסfרוסיייו'י 'י::כ
מט)(להת,םדכתיבביתאעלמאוחחואאופשיזאוינכוכיויחיוכמ t:iכנכוגפבמיוכיקנרס
קברם'אלאירבםתרריאללעולםבתיומיובםנס t:iס Iייק sנfכ"ג tiממtלrכיסנחיורמ

t:i כקגרסrנl וכוכוI מ/וכI טנכעוכסניr שתאתחזיולא •וככנתאנבניפתורךיבלבלוכי
 :געוכסי Iזג Iווכקגיסעיוכרויrו-זגייס
נאנחתא]בחנסיולאאתתךתמוחדלאחרתאכמ 11Iרrכס •יט'rכחנייםוכמחכייםראל
[דרב] )'רך(מיניהאיפרטחלפחאכו.רו/שרחאיתיוג Iעכוו'מתכייססכמכךיכי rIכfכרמנוס
רעואיהאא//לדליברבךלגביהזיללבריחא//לסכרגי::ינרג::ימגככמיגו t:iי t:iמפירונר:ימ
אבוהגניתאאכי •תתביישולאתביישדלא t:iחגייםכחמורססוככוכךומכמכנן

מחנייט~ח tiו rגנרגסחזגסוfוזrוfכרינן
ראמרהואבעלמאמלתאאו/ללךאמרמאיל IIארנכיימןוגקי)ומרסככנרנכרסרו::יס
לישראלקונ'/חדברכינרייברכתאבירכךא//לליכfכטננכfכיכיטר)וג t'fסקנכרגןרניוג.
ושביעאכולואבלתםב)(יואידכתיבבחונחאסכממעו t:iמכוכיסייוג~בכוכספוכןיכוטי

יבושו[ולאיגו'אלחיכםח'שםאתוחללחם ;~~כני~:~;:;~ג~~:;~מז~~~י~~~~
ואניאביישראלבירבביוידעתםלעולם]עמייניוטרכמסוחו t:iיונרגחוכוכסוכבכיחגש
 :לעולםעמייבושוולאעודואיזאלהיכםה'זגג)ו iנכ ו)"'ממבייטרג)וחג)ווכטנכעגfכ
 :כומערתכשיטיהאשהועושהפתני'שםררםוונטו I ו)~כגחינסגחוגנס Iוטגס
מקשטאחםדאררב[דביתחונמ'rכנסימחנייםככ)ובכניןמיוככמסכיס
קמיחחיננאברחונארביחיבביחא]באנפירסמיגיוספקיסמרי '-''יימני'סככמנכגיו

וfכגכזכססממריס t:iוכפורזI tעךכ::יררי
תופסותאבלילדחאלאל//שוקאמרויתיבחםדאדרבוס Iכוכוכגסמגכוח mס~מווכ::ימכוכ
 w,ירם Iפ •~ומגגפרקפטיאאמאואפילואמךאפילוהאלחיםל IIאלאוקנהוכfוגתסגי rכטחגס Iנ Iחומחגסוחגכו

lלקנ Iוג Iרננחטונחואינשיראמריקבורתהעלעומרתואפילודאמךזגזרי Iר Iכעת/ם Iוגוכנכגסמכגו t:iנכ~וכסס
פריי1עימח Iרנסכוחתזגוטגסיסג)ו :רחטאמ)טבלאלקלשיתכבתשיתיובת rגבכוסו/וכססגי rטננכסגיטר)וככגסמווכוח
סמסנרכרפיומוזכר::ימכרונרכר •וגו'ליחגגמוס Iגוכיסככזכסנינכ t:iגסיממר

יפ::יימגרוככמ·סממבכמסימגרגרכמאסורשחואבפרקמטיארבאאמדוב Iעידף::ירfכרגר/סןססממרנו'רכרגמכנכמ I:iו
tN כטרסרחמיססfנכI:i ::מייפסיךמחרמפעסהאבורוברבראביובריייסאוורגפסכימנכמגס יi גממסמככ::יקרו

מ,ןג"גירויחגמ t:iמנמסקרווכויפסיךדחוחעיםקאחחואליחחוחרביבא •מוחרכיסמיומימת rמבכוכיו t:iיניוכמכנמוכ::י
סרזגיסכקגוחכו'/tבסמכררגרחםונס fחולאבתרלזבוניהשהייהאלפיכשיתא jמזרבונכfכיכגייםטג)ווזנכר:יתסיסכוכגסגן

ווכ':גנכונכרמזגרי Iוזכ Iכיוחרס Iחסט"מלפיכתרירסוזבניהדטוערחכיטי)וכ Iכקרגגירעחס Iוזסםגוגוח
גיירfו :אא,תחג\\טוטכ)וגבכוכסבכוכיגיםו Iוכחונו'
ונו'יךסווסנעימגכגמ//סנמותרומ;מוככ~רנכר Sי"רמך~יינומ,ס""חיקפרגי S י::וממכעיכ,ר rt:iכפי י:: rנררוובכיוו;::ימומוחמוננכותנכור

יגר' 'י::ממונרגמרסבנכמו,מווסרגו'ו::יככמסכנכתס I:itiוfוחריכוכומררמככרםןטכממגיג::יגרימגוגומגכזכס;עתירממריגו'וטגחמכככוררסכומיכ
סמרמוזכי t:iו lrי ר"י:: Sיטין..מינו'קו r"וכגוגיס t:iגי"נסרככךעונר S 'סין..מוכסגויכרוכונ"ווםנכ"פובו'נכמגסנכס::י רכt:ifכfכ::ייגס 'י::ס t:iמfכומוכר

הכותב

עיוoקלאיוםאכמצוחו'אכחווהעוסקאוחיסיויע'יעשוחכשאפשוווכשכ'וכ'וכח'כבחווהעוסקואיכוכמצוחעwום~כ'וומכהישוושוכיסםחצ'
 :עב'/יהמדושו'אעיוקומעשהכחורהוואבמצוחבצפוחק DעוואינובחורהשעוסקכלומושטיסEכnציוםאי'ובהישוריאפחציס

ייסףעץ
'ונווךtנ'מווכומק{כיסIב::ייו lמIבך וf{::יומIבנסנרמ::י •ק{{יג'tננ{קtנמרך~fנ

עורי Sיt\ןרונךנרי::יסגיינמ::ונ'ן וf{ב1כיוו'מנ~נו:;וtנמרrוכוינ::ו סו;:~יIב
~טונחיגןעסוונממrו .נרג::יסוסמסססנ(rו'~מנורי::יסס~פ' ו:: rנעורו 5

סומעtוךי(::ימךת~מנרוfוךססמנרונסע::וך~פעמיססקיךסר trוגג"חנ
סגr'ר י'~ .יווע::ימ~מןfויןסנ~נ,מחסנ::י .::ינרכ::י~נננ~רנ I'jכיויחמי~
 •::ינרג:;וויחק"ס~נרג::יסי::וימחסנחס .סריומרחיר1כ\רנס~fו ו::~~קנ~סון
 :נענ>ןכמן!'וךמיIבוע"ן .כ~מטיrוטךריכענףכעזכהנמונכfומ"Iביע"ן

fומרינfוrוכיים וf{ ו::י{ממרIבכןסכר ~וו;:בI .ניfחמרtיוfוכע{מfויt:ילתא
ךכרrועס:;ונfוrוכייIב וf{נןfומרIבגן .ניIברמנו:;ו Iקכךכרגינ::וימע{ייח'יכרג:;וךכירגךנ If "וfוכיו .וrוrונ"םגךניךיחכיfו וf(ב1חחכ"ם וf(ב1 ''י

ti ו •מך 5נענו::יחנ"םfמ::ייחחנ"םוכ'I ו . ו;:/וfיקנמ:;וסממרוסו::I ועסו:;ו,' S סנוףנעסקיעוסקיסמנ::ו 'ו::עםכסיוח"ו/ג ו;:גי:: .'ספרוחס~מ'נירחי
וסעטמוכ~יfכג~וגfכסרממכס .tו rנ~סינוס::יכעיtי~מךסגו'סנ::ימ::ימעס::וו::יומומסת::ינממגיע,סק'סנסויוחסנסנס •::ינרימ::וגייגחמיס \Iמק סנ'",
 • י:: rנממגיסעמייניסווימנ::ימסימננס::יו rסי ס~',מי::rום JlIרח~מטבו frו •ונו'סימחונרג!'ווםנפחומכ~חתסור::ו"מנורמ, \Iויחקס'טס J'!מ '{~י::יו

ייסףענף
ורס j ,ונ~ונםיסדנריססמדנריםמרסנכי Cו'וננכסמזנרמנפייום i:'Jס'רנרמינרים
כיסקממריוסכינכורסיס Cנ(כוננרכוrנ'סJ':iדי'יכרמזיוגןורס Sזינמוומסמירי,וספ("
מנכיי{מכcןכ'דממו Cריענכידינמכfנםירעכנכוקונרןסמיכןממכרוכמנמכמיריסמזיע

~יfומעיי{רכfוחירפקככנרובןנכסיסינסנגחגד)וימ)ו I')מויטנננסמיאימחיפרקינfו
ודיןגיממדיןרייו:fומי,מוJבוי~ינכמודנמכמידיםניחןכירמנ I')חויםככ(גכeו
רתפיןכגנגכפיזמ Cחונעכנקי)ודקניסכעו'ייכדס"כופיוי C)ויוניחנין..ידידי,יח)ו

חזוזייכfור,ר'מריסיניינגויו י,".~נc:מרוו::נוייחריסיכיינככיר,י)ומירנמנמיזים
ימסולרמכי,סיסוגרו(!!ןסדיןיופריססוfנמימfומfו cמחיימ וf{ככומידמממחו:מ

 :מומכ) :e(יממ . tlוס~גןוכנחזכסנרגומ ';:ןיrכוויסיסועסיזכרככייני

רוקי)ניןrוסורסמ ICכנכןכמקינין Ia,ירכ'מרעדסכחוכורד 3גסירנסורי!(כfוtורדנרמןססומספיחפירוס Cסיונכםזסמר \Iמגנמכ .ווכומותרהבאורוכרכררכ.ןנחארס
(כפדייני(ממנכונרחונכורנכוערסכמוכונכגנכסועדוממ/ומנזס I')ירוס Oכזנרזסוכסודי!(כוסכימרמוינרניססרורסיס ח'"וtונככfוסניינרייוימופכיסnכככ
כ{וכ:כומי :Iמייומ i:'Jס((ס Cו~ 'I(זנסיקיסיסמסנססמו"ון(נרינר.~עו:ומ~זננעים(יימ,וורננו::כימ~מחנס'י I6נכעמ'ןכי

 .~ט Iלןשטיזבזבעמיזיקצו lV5זבערגעס Iארר, Iזענס !\\אא Iןיפריייעריייגעציג 5זעאייגע )וf •וזבכרזבתיח----



מרשך,"אטוטויריארףקטזם:וערראשוזפרקמשקיזר'ש~
א'מדר.ש ]ג(עמכס י"ו:: S 'ו::rכfכוניfכעט::וסfכי 'ו::פסfכתזור(.כומגס::ויעי S 'ו Iתימיזכ

ב!כ' .תרסה'ר 1מ 1
 :)וf'ע(מה(ניג'ח::ומ;ן,תמסגןסי;רמ Sטיככ::וסכיfכסז::וסרנייסיסfכיהומו Sרגטחכבכייחגס

r וקןfוכ' u מעוכיוטוr גיגניסגעינזיטינוטוגוכוכעו~סti יכ::ו"רנעכמס~וכ
יפ~מ ~ r/lינ ~ tiנעיכיוונס~רי-כזיקיסיזוכ~טיכס//רכסוגסוכ//וע//פעוי'(ו

גמן/ט Iוז~יכס//רסנזיקיסכנחו~ימו
מטיסינס'/יזסכעחיר/י Iינסנסימקת

כעיכיוגסכגסי::וי::וככייחגסעמגסעסס
ובככמוחוגכסו::וימןכר!ג.כימ ו::/ Iכיחכיך

בוורא :כעיכס frובכמיינוסוכfוכן
וכיגכי~נמנוסמסוקיבמחוסעוויס
וסוכיסנמח:וכככח כriגיכו .וגו'נגרי~
יייכיססכירגכזי//כס Iבנרורג.ירנמנ
fכמייגן/ג Iו.:יןכוכוחי Iין..fככמיגי.:יוגכ.:יי)כ
כסיממנכנימנימ)כוכיימיס.פיג.:יפרק

גאוניםחדושי :::וי)כמיכי.:ירנמומטיסמבככינ)כמכימ)כ
סנ'רורוגמסמג('מ·עייווגו/נגסכחחיזיוקכירזמת

זס(וסרו!וספנ'.בככס Iכ Iומ Iזזוכומכו Iו~י י/' tiפיר
סוססככנדססיי

טומס'ן'רורי Pגכ tiוככסכוי~מנכמיסגכטחרטכור~ Sו
סנסטרר!:מוקננונפ/גזמbרינן Iייקרנופיסזיוקנימזס//רלסנהדריןמניןאומרעקיב:א 'ר"תניאע//בידדף

גמוןכ'(ס tס'ן Iמכריוקכיחסחגכרייקכיכרמומ ]וf( י:."ח
 סhו;:יעו;ס~~;ו~וממימפייו:;וססיוכןהסמגכמנמ.:י Sבכ[ש,ךרגו]ש,ךרג)נ:אחד(שראו

רמfו (ג :Cכו'ןסכטמ::וככןכיכתגי:רפגזכי.:יוכגכוכותי:וסת"ר,ךיוםאותוכלטועמיזשאיזהנפ'~את
סנכfו!:מו(מענרסמ '/ 1כלל '"'לל זר(גנסיוגפ'ס fטרג.מובוכרוס tiוגג(וכווזוכומונספובדיניהע~יוניאאהדם Iעוחאכאיזפ)(ו'רקא

ייrנ :Iנכיונסכו'(נח)ייוקכויוכומ jטכרפ..מכויחכסיסק~כמכיביתשמתמנודה )* ]~ t '/עטו[דף :וכו'נמיהכא
t:סכ'נסז'וקדיו::rנורוחסכטוכמןטנסרםנכיסויםוכגככ~טכלאאומריהודהרביארונואתסו"',ליןדין

מסורמ'סח(ו וf(כז~ tiגוכ"בכנוכי Iע/ככ~מ~גמגס" • 1 ;'
 ~~;;ג ~~';ו;<;רכוח),רקבעיגן:סבלן· ~';ב\רמ d ';~בב"דאלאעכזשלכגלואבניגלעריושיעמידו

ככוו(סמג~מזורכי:ווrככמי,ןריגמרניסניiכמ Jימסדריגכללמדךארונועלגדו'~,ךאבווטניחיזרחיזש
 ~;~ד וע~~סן~;~~כריכמכי:וימזככיגןי:ג.מג Hכ·כימ"ו:;יגי' :ארונואתסוקליןב"דומתבנדוי,ךמתנדהשכל

נבכ Sנfווסרסכחי(יזגימבקרמוכמייןס Iכ 1כפיג Iזכקככןוהודעתםי)(יוניסגח"שבד"חמהומצורעשםר
'חירנס ~בוכקייסיחפטרוני'קיסמגוכט~ויחוכרל) (לל

יממרטניחרניוס'וימימוכממרמזוכ~מיטכנובוכרומוכסחתיוםיהוסמיךכניךכנ;'ובניך
רנגדקדוקפור I I ,1ל .:.i 1 ,ילפעמש  ו'( l1סס Iע( I(רמככיגי:ורמטמבככממ ~'"זו:מםכובכגמיןה 7מהבוחרבהיךאלהנדחרא

מ<מדכממיוסככגדגמירי'rכ)כוקכיבכומסניייומו:;ירורגמיבירא,ךכאז(אףוגבזיעברתתובאימ,ךבירא,ך
(מעגיסחחדכ~ :fCכ l "')כמ

ו~fוגר Iגגןמו ftו (,מרו J ;:ורקימסיפמיגי:ומטמבכיהזביזאמרומכאזובזיע)רבתתובאימה
fונ(גר fנוממרזינןמ Iככמיעגנככסכfור~ייגוגעכסלסרוחמורתיןנדוחובו~יליוהמצורעים(והזבוח)

• I ti יוכנ"זוכקוסכוקגגגמS כזרגנווח"רדקדקכטוןבויכו
נירירפנ'ירכ Cמסבכנייס[ולשנות(וכמשנה)'ם Iובכחובוכנביאיםבתורה

 ~~ ~~כ rמג ~~~~קפראברדחניהמטהבכפייתחייבנאבל •ש"ס jאסוריקרייןובעליוכהגדותוכהלכותוכתלומרכמדרש]
עמס Cס,מס tרו P :עליה]מטותיהןכפוהפכתיהובעונותיהםבהםנחתידיוקנידמותב] Iע/טו[דף

'ע'ס cמ,,ס'ועדללל
גי Iכמעכ'וכדיןחויש)טזדכתיב(נסרנרדינאומזמינזליהדב"דשלוחא jנ,ומשדרידקבעינזדוכתאאסר(רבה)[רבא]מנ"ע"אטזדף

 '~ןו~~;כו~ר~( :C<:וכלאחהירחאלסשהויאמר(שס)דכחיבלדיבאזסינן Iדכוסנ"לאליאבבניולאבירםלדתןלקראמשה

כממיtווfכיפ:וגכומי .ככנככיכוכסרחי:ו[כסין :מסויכ"ז.יויייטגfכ
t ר:מיותיסגיטרככןi:רג'טנכחמ מS [ס~מכמנוככ" •כממו~טוייה :ור

נוכיסגומגוכרfכ Sסכזכfכר •נמנוסאכ'י/י :גרניסס I "~ 1 "נכימ
ומוככיס~יניסוכן~יוכמככיר",מווכעיגין .כנרי~אבליה :נונן
עכיוטותין t:i •מנו~עכיסאישתי :וfוח
 .תלחי :רנכ..יסמןנכימוס Iטרגככיס

כמחיגכומי .נופ)כליטעיז :סמילס
:ולאסיטןקירסיי-כ:ומיכ..,מגינחי

 :מחריגסכמכמריטןכמ •פויימנכון Pכ'
רזכfכיססכטוממוכיעג .םיגרמוכחסיא

 :טגרוכחוכיס
זנריימ)כפמ Iס .ורכ'ככמ tiמנורהכ

·רגחיכבכגןטככנלו ::וימ)
 :גרינfכבגיסבנבכגיוייקימו ) 1(יין...טע

בכימרי!:וסוכזיבככרחrכ .ירבכין Sומזכין
גמי .נרותוכועלי :נככי:רס-רו)כגטכבס
סכי~ממננככו tרמק~ומוכומן t:iחע/'פ
בעלי :רrג.ןכחוכפגיזוחניוגוח!רי
וכrכיןכסס <tטבכפי .ו Iמסור 1ריייי

t: כוקגיממח:וfו)כסקייזיומיןכ:וומיס
רו:;מיי'יקfכ':;רממכfכוגבכימןכחוו:;מס
 .ריוקגידמות :מ,מ:ויג)כניכגי):וימ
וסוסינן :גמזס]מחעטסמכסיסכס 5כ

ף Cין(עץ

מfכ Cסגרנכ)גייייגיסג(סחיוכנ,סרrו'יננ)וחי((עיקי)ויחחי(ז.סומח .יספרוחסכחי)וסיסברי)וסי'יכחבקיומססגכי Sמסיויחבייסונ)ווגס
סגימימ~גחוחיגו'ג'סגנכייגיו'גמממגייח/'כ(גממי::י)fוכןג'ס(~סמת'גן·נכמרמיוג'~כססור'ןסבין :::ייס)(חיייגייחכ'יסרחגגי"ןגגיויינכמס
ר"עוtוג'חיי"טמסמtותמימגעיי::י)ו ו::'גךקטג'גן ג"י::ךיtלj"גפטיtוזר'גי •::יוסעכמחגגיגחג I /כrיוג'טח'ןכ::יפס)ותטסרגיגסכסור'ןמג'ן::יןכtוסח

געיכויגמיסגיגדיג'::יגעייג'סמגחגרי'סיוסחיtויגגטיעמיןטחיןגרו'יגני t ;מוקמ'גןימסכרח 'וt 5סגרעכסוסעגססיפרם''' •סגדףכסג::יוריןסי)ווגן
וףנברוגח)וכנגfוןסייוגחגיfו'ןגכמרךrכיגח .לימדך :ע"ג י::י,'ו:,ינרסחיןכגפר::י'((סוםגגיובסס'ג::יגיסג)ועכוםנכגסגסרג'ןביוfוסריגיגס
 :גגמיךס"ווססז::ימיחמ'ייסוגייטינכמיןסfויןיסרנו::יןסכפסמח:ויגםfומובר'גססרמוגןגפרםיס

גנ ,ממרןכמאן :ויגינכוסעסוירfוג)(סמיתגו!ריב ,בחימ::ונ::יכןז"המ ו~(( )*((גןוסזר/'נוסס::יגמרמנסיןכפגיוחנכחיקסכמרfוןוכחגסחניןיוגי
בעגfובנונרtוח'גמ,מ::ינ~'יחיגינ'ס~ססחףבחייסמיtוייס::יטמח,סורי,'מגןחןריגיגפסןח,יגיוגיןח"םיןסףרבממרברננ'ג'רןיוסיגסוכ
גקרייןטבגימס ,גריחיביעלי :סרעחזוtויחרfוםקגיחמחיןfונfוfו'נוקרי •גרננגיוייגןסגמ,וכס"ריfו' 'י::'נמטמח'גןוינfוייח Sגfוומיממיוכח

 ::דג'חמו Iגס'ססג{וממווכחו::ומ D ( '('דוח :rמ Cו(רו'מע('ןס Iכנענ'ן רזכ(;:!מסג{ )*'

 .מסוחrנfנרסכ'~גיייס C{רסג'{וfויו::מחוכס וC )fמן fגfוףכIוגמ'ספי(ו::גגמ(ח('זכר :!' cמ'יס וf(::ונניי(מוס'ר fוכיירנרו tר~כעיני , Iובותtנשמוניההנןנהא"ש
 {לtנערתנ f) Sו(ס'סובו"יובחארקבנוי'לסביבאאסר :ס :tעי(מ'ר'fו S ' וf(!(רייומגמיס'פמ Iננ!:ממטג'וו{רסfוומכמכור:י iחרוסק'(!וס'מוס'סס rו
----- :'ורי רוt:fגכ(כתורספ'ע(fום '(ייס S(ע!(ערסנכי{וו(fומסורסמן(מרוסור'ןסג'חיגחפןכ tסמסדר (ג::כורכרומ(סמג{ 1

 .ברידערזייןאיןאיחןבר!פאנ) .פיש )וf , 1סגרמתיה

תוספות
מו rוג •וכבכגיכככירסחי~סמוךכוורא

כסויייןסמיו,מיככסככ:וןJ:כספין:וז:ו
כסמיורממימוב'יבכני:ומו:;חימונס

בבמרמ Ciיר..פירbחגמגבחטיסמ)כרמעני
ti כ:וזסנזמןכותןכ)כיגסfכרסומטככמר

כמורוגורמוי/'וכטפינווכעניזנככ
גוררחטטוכיינוםסוכיירייניסבגכג

רניסמטמרfוכוכרנייסי"סגוס
קט:)(מו,יןגנטיגכפרקגרממריגן

רמר::ו,יםגfכ<ןטריחחגייכןסמי
רניסו:;כ"יםיוכמכגכסיס); ~כfי,ימ,ן

 :מ!רךענכס

ח)נווראציידאאדאליאומ"רבאטרא I1עיאדף
רבואמרמעלילכז.:סרחיהסמוך

אסוקי )באחוה'טוויהכווראציידאאדאא"ל
וארמאבוהעליהאישחיבבריהומיכליבאנוה

ליטעוזוחלכאתחליכוור,אציידאאדאא"לדב
אדאליאמררב!'ארמפוריאליטעוןולאגופא
שיכראולאמיאוחלבאתחליכווראציידא

 :חמרא ,ולאשיכרא

שלישי::רקלחיומגואלו

בלוסאוצרד

... ,. 
יוכףיד

ג Dס(סרי'וא
'עגרוכתב :ע'fו
פסיער'ותעמי
גגנרכימג :וימ
פמ~ iPויר :fויבכ

 _8_ :פינ ::ס

- . ., ... 
יצחקעיני
כינו (וf"סככעס)
נמסממר(חרס

r ע(ד((רמ..גכ'מ
ו!:ס'נרורו '(גג(
מעי(ס(fו Cס

סיכ'סחרסרfו'מ'
 •ממכ'נ<םנעי('
 :נס fס ו(ו:!(ע'ס
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ימגfו t)ו o\יר"fוחי וf,רfוי •וימגfונחרזימבא :ר l/ננע •נריגfוכי~ .~'וגו'נפגירגזכינרנ~גכרfו[לקסית :בכר~ A!יינמrכוובכנrכ~עניי~המרשיא ]~[
נפבכר~טמחחגכומרטמחfו •טסקארו :חחריחיוימגחני~קבעיגוי l/פרטעי' .וגו'וימגחנזכרזיסבא :ר l/~רחכנטס r 'ר~נרנרינו~בכיין~)ס~ילה,:י;~(ח l/י

 :רסfכוןמוערrרfכרטטמומובכרחורחט~כירגנומי~ובכר~עכיר ti~עיגירגחינניטחגכיפגממחחזילא :טס]עייןמ l/נעפירטרי'ג.'ז
נכfכררסנימנז"סנימסחירףגנומר •ררנגןנסכימממחפקרדאיקככמרוגחונ~גוfומררמס 5עטענפטוטו·נפירנו'חגקי ~~סfוגסיס ... 8 •

 ·מגרן~סיfו...גסיסהעיני :חירפגימיגיסמטמנכ וf,נמומסי l/גפיסבחנרו
סו~גfומס~גמט~ג fUורטגיחנמחידםכתיברנחגברא·לקמיחח'לפניהיועדתךפירטו l/ו~יניכfוניטגfוונחמפקיוממיוסףיד

רעrכ •גפגיfורנכרfכסכרחהכי :ירעוחםאתחדכתיבופלניאאת •ה'ופניחיוטגיגסכמfוקממרנכfכט~~מגטיססעיגימ'עiכ!בגועו"א
כגרררrורין 5טסגרגיrכfונגררחסנמפנרגיי'יייי • 'רמ"נמטמנככמס~ריחררגמינI:יגרrונג'עמןכוכונסב
 · 'ל:/מכחד:אמרמגס~ררrכטכמסמרמנאז •מרחבדכתמנאזנודקבעואחרועסיןנכיקררמס/:למfכסקככררר";בכג"כע'מדוכפמיסנ
 :מקוסטכטנומוfו .1Iטינטמרrוממינרקמלךפרעהשםקראומן)(ירטיהדכתיבזימנאנרתכמינוססססfוגטיסנכרrוכגינסוסכמרנע'ממגיימוייי

 ·חטמיסדפרטינו :כfורור •סחרסינןמתפקרדאיומנ"ל •חמועדחעכיראוו t ~,מצרים .וגו'סוסגוגכמוא"ר :fומרוחחריסעג
רfומרי'נכמטינכירונכסוס:רגיויג.ינכטנכמיג(נלישנאמיתחזילאוארמואתיד"דבכשלוחא Jכמ Sטממוניעג"גרסיסרממונחפרט'"
 :רסיוסfומוגיס •סו~כוכבא :גיסההםהאנשיםהעיניטי)(במרברדכחיבבישאסנעורמככחנרססיסרקממיכמרסר

 o\כיייrכ 5רנfורממו •ככגסיסדמפקריבן , , " fIיבכגסכע"גרעס~גfנןמ"סבכ"פרבר'
יפ-..קרכר".ריפ...קירגרטרגככרכג!:יחרםאורוח)(שופטיםדתניכומשמתינזומנל •תנקרחרמרוככריו .יט'סריפססאי : 1 ""
 :רוגחיןכגככוכפקמרוכיג.חסכימכומןדכחיכפלניא )*דגבראבסראחוכי •רמוזערחרזכרסרררפיורדיפסנסרורסומ •רגו'

ט:רוטינרכרfכiרס •ומקננסעמסואריכאורודכתיבדמדומינוומנ"ל •ה'מלאךארמגערונסיחוננכרווריןיימ Sסינכרמרמס
ורנני,;-יריו .ובפתינו :ככריומגסיסאמותכד'ומאיבהדיהושתידאכיל •ארורי'ג.רופגימגטוןניסטמרפטר Ciומפרסרף
יג<..מורנכנחומוטקו~ריןגיסואסרינו· • Iלוסייגומררכרענירטנרנחיגןטסח

ti ערמריררזכעניוכרחניוti יS ו .הררפה :נכסקוחוחטאיחדפרטינויומנ"יושכיחדכתיבוידיחרבכייוריוייחfגררדופמפרטק
 :fווחרמגריוריגחמ Iי Sרנמרגירומיר •ח'לעזרחכאולאכי(שם)וכחיככציבורא •רגו'וכגירןחיכיקפרמגראן'ן :ב'ר/ו

תפ :חחרמפעסרfומומכריו •ישוביןכרקשמחיהשיפורימאחאכד'עולאואמרגוכ"גכרחוזכרס Sררסמיטכררמופרט'/'
כשנסרכימ·ו •וסגרנרfוומררכיוא"דחוהרכחנבראדאמריאינאלמרוזמווכרסממסרסו'קנ"וימסמערוסומין
מומוכ!כי .כfוכוסא"ל :י::ורכרסיורנכלריימגירמזכ::יו::יסימוכרכרמומררכיומס
 •ניסלאתחזויי :כיטמנ.טגממטוסונמםה_וככומחבםשממושנארמהוהכוככא:מהמגירומיגימגיורסינגומודכ
עניוסי"כמונ::יט:גיסרכיממננקראשרוכל ),(עזיאוכתיבנכסיהדמפקרינול"ומנחמוק:גטוו .וגו'ר"ממףנסזכרירן

 •מכירןמ·כיקפרמגראן,ל :יסוריוכלירחםוהזקניםהשריםכעצתוגו'יכאלאגסמררסמורסררימסמר i 9מגטופירטרסר
נחסיקי :כרחומוס 5רוטמינוגורמוונצינוומנ'/להגולהמקהליכולו;ךוארכוושרחסעייא :מגרססממירטסימירןטג
 :ס]ט l/נטסנכנרחמקגמו •יריגיןדכתיבומשבעינושיערותלשינווחמינוולייטינזגןנכיימי l/פרט •ווכ'נוrכזנרקורממי

ררןfכגסופי::ירגמיב .גסמרר"מאףללוכו'נכמינטוןחייfכר'סגוכו t:iכיגס
)וומוכמויריוכבכס::יi:רשרi:ר)ווכןירימנכססאנשיםמהםואכהםואקעמםואריביג)(נחסיהסר'נ!כ'נכ)ו'נסוןרi:רווכווכרמ::ינ IIבככ

חיי)וררביfכחוi:רברנרב : ר:II i::יקכסנוארסינזדכפתינזומנ"ל •ואשביעםוארםטםס'מווכרס::ייסכנסכוומנמנסi:ריסחיימ
גרחג::יכרגרררכ::ימיסחמגררסומהולמותהוז)(עזראדכתיבחרדפחועבדינזרני[fכ]סמ"נכמגינסגרחמריגוח'כמקוס
גדממריגןמחמיסגריגחרמייחחורוסרר'לשרושי[מאיולאסוריונכסיולענושהזלרשושימ Sכנככמכס'וורגימיכ sמנכביגגגטחמס
גינסגך •איעי : ])ל:/(יףגוככסןייןייגגג'נכבנכבססיסנ Ifוסמרזכףחמס

כמקרמ(וגוננחיכסרומייחרגיטגסמררבאדככרוךכרהנחמאמרדכאדאארמסחגוכפינכ'נמ'טקוייוססגרממייגן
 :כוקורfכמיראה :ו)ימחמסמיוכןמאיחרדפחיחודחרבארמאביוברחייאמfכוrכיומכנסוןקרוכיס::יסמומיוזכ

ג{ימרכרשומאלדרבכריהיהודהרבארמדיידפהמוזכויס::יקיר)וכנכונוכררןנכ Ilמחi:ר
 :ששיםלארחומירnימושלשיםלאחרושוניזלאלרתמנדיודרבמשמיהשילתנט"ונמנוסגפיחייחנמקוסנכייח

לכר/ש/רלוא'שמעתאלדייקשיאגרסיוקאיתכיהווקפראוכררביכרר'/שטסי/:לגורמוגמרזגןקררממיגרנמומר
ל'לללגורוזמגנכומכקנכןוגנכ"טגוררזכונכר א'אזזהנדרכאומררניומהר"שקפראנר /'ארכיצריךזהוכרקפראמכמיןגכפטיסנזיפןמחבתנ :מררכס
מעולםמכירךאיניקפראכרא"לליהלאיתחזוייקפראכראתאאיקפדראכוחריםרגטיחנגויפסנסומוקי .גוו'יומין

 :יוסיו]תלתיובנפשיהנזיפותאנהגכדעתיהמלתאדנקטידערגטיממי::ייפוגווגי ' t1מרר)וכמיכרקרק
דרשמא'בשוק[לתלמידים](תלמידים)ישנושלארביגזראחתפעםשםח::ינfכרגזכיכרi:רקב"סמכויפומיi:רטפיסוי

לנעיגמיכיסגרמיימיימיסטננכמזכגנס אףע"ב]נשםבסרתירךבמהאים][כמוחירכיךחמוקיז)(שה'שגמיומיגיסימיסמז'פחרזכגויפסרמיו
רכישמעח/ולרבכ'גלרבכשוקאחיוכנילשניושנהחייארבייצאכסחרו"ח;מרזויטינכיסנכז'ירמריפס rכימיןנינף
ונקיםיועמכחוץלךקוראמיראהרעייאל/א'ליהלאיתחזוייחייאר'אתאאקפדרחיסטחיוחנכ'/סכנריימחקחמררגגן
מילתאחרבחימ"רחמכנ ),.,רו'מיג::ינמור::יירמיסוגו'וגרנרכר
סומטר:וrכס ;"ונכויריר::ירעמ 5גרעונfוגויפסוס Ciמימיסכעמ Ciזכככסכס)וונו/ירקומני::יקרמג::יוס"ק י::יי:: Ciרנכמ 5מטוסמכמ)ויגסר:ומס

טכחבקיעעיין
ר!ב" C!(ייועיין .נכעו~םמנייןמינילפוימגיל'א :דיוכיףינוייסגחדוםינו 1ועיי~ומי G ~'דמ{מומ,ייפייס .ל "iמ ~וtיס :Cכמנסעינייגחיבגיםמג{יםנממממוייא
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כוגרממימונסזוכת tiרנכו Iםוס tiמ

 ס...וif'ר ti ~'י:נוןכיוס i '{כלpחניללרכיכרוקאכן jיוחנכר'מעשה Nד"תשםכדסfככזס Jי I;עים • Iווכ~מסטף :עזמי
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 :כפגין;רכוכט Jומי •מוכתלסידיךחלביזריךכרכי)'לוארמו •ר"ככידמ,היוםהיהעו Iו:iסנס Iכקעכקומרגסומנ IIIווכמירtי
כזפיעלאףלהםאמרשות~!אנוומימיךאבוונמירסםוכיעסכגככוגסכחיוכךגכי

חופסותהיתהמישלנשכתחרושכלאלכהם"רא"אככנמרומניווכן Iכחעיס.וס Jקטגרמfכויגו
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יחיגרנכfכר ).כ(1כועסמ, rנככנןמכטיסנכיכוןח,ו ti rכומ Pוכנכ~םוכוו
גי ti;יי~כרי :מורtי;נ,ריגכמרמרסררשומהדק,הלשת-בפרלואמרוהיוםהגיהחייריכחבכ"גרגגמרןג.ף l 'וסמיס t:iכו

קעגיסכר""יממסוכס rגגנ •כמכימ,גסוהנשיםהאנישםהעםאתהקהליא)דניים(כהךtימ יt;טריך SIמד;מגוך I;חנרג.'גג
 : )י'סמיסייסרסופ ' pכמסי(כסגכiכPככיהב~\תובשיםלרמודבאיםים tttאבסאיהטף;מר tiמוכגיגס '"<ררגמיכקרחמפויס

סרגליתלהםארממלכיאיחםשכר ] I[לית(לחiככי)לכריכאיןלמחטףלשמועסגיעונמ tiכקעכיסמ\\רידרט..ף'וגמ Iונו
 • I ' ,גסונוכtיוכ"ורוכיעס tiכ,ככ jומ,כגוו Iכח

~~~~~~~~ ~~ 
ןכvףן Iמ Iםוככ כו"!'וt '''חבכווזמיגייומגסרירס.חו~מtיס Iכ~כ pןכףומ Iמיהחומ 5·וכרירמומןוכנימ,ן t:iבכככtבסםגומן Iנס Iוכתטרכמ..טיסבכסגככן

ס Iככfכםנגכםומוםמויכ'סכ Iדגהיוכןמגקומ Jגכככמ,גןי;עשת;םמויrי I"Sבגכס Iמכוו I;חנכז Iםtיכנככיסגס::וירNכ tו;פי '''חבכוווכרrג.זיקננ"tב
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גנכfכר ti Iמיימ '''כביtגני'fוגג INtiפר

[צדיק :!נכמוגכימ 5ויורו 5מו 'וtפrכrכ
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עכטסדפגיגי:רמויייסכיקיעוגfוfווויי::יגגגגיסט::יסדכיקיעטסמע tiומעג"גוןגןקיס Iחכ Hמכריfכיסמיגו tiיוגככטסבכטוייום::יומגמדמרקיעידועוככרוימומו

מ,ן tiמוכר tiווממדכןורעמומככככיס::יעכיכויסכמיסמווריוןכ::י tiכפווממדכודוכממיכווכיגרמ:רז:רגפיגוומס pמ"מ::יכךיקיבככ tiדבככיוסוכי tiמייסודימעגעכי
םסוכיומיכמחמכויס:יבככיוגיסמיסניןוכנריגו::יומכבכומ Sכ'fו~נכנכיסטכרבכניוס tiגין',כרבכמכעומ Sמככ' וf'/גגrכחiככויסרע.גיכויסוכיסכיו ~~~~כומ~ו~;יכמ~~

ו'חי flגפרטחנfכמזורתררןכ:רסfכיןזונכחרנוווכמוכר:רגמוננכבכה:ו:רז~גטסמנחiליגוכיגיססינכ-..כריכרקיבכסנרעניוזוגיגחגרגיסוגרגיוכחגנכנמוסוממנכ~ככמעככ
רקיבכיפיטו Y/rר tiנכין 6 'מיןגנכוהו tiתננכיריייפנfכוכבכיגייינ rוזן/כ:יימ"סנכנ"נכ:רוכימ~יפ:רוכבכנ~,תוגט tiנכפיחיקררן~ומ ti:רמויריסיקינכבכגס P~ממג~טגעס
חוכיססטמוכרוfכrומ;יrווכיימיככני Pנירו •כרו'יו tiגחמכחטימפווחמהמןאל :"ע Sובכ"טירכן:יררו rבכ"נכתחהגריס:רבככיגריסו:רנכיס:רfכויריסבכככגרמיממנונככסומ
ממ rוכעכעססיפר

מבכמיו tiוכדחוקו::יומווכ/גטיךכ::יווקיי~iכיוכקומנכחוכימ:רי:רפיוםכדנריוכ \Iו~~מוספומן~נימוע"טוכו'~כfובככריןמ:רfויגיוממרווכ'טנימס'סתנימנמורגן
יסיסגג~ת!:סמסד
חררשיונ "מכגגיוןגכו

מעסם:כימכקוממעכס ג:!"~קימrוכידכורממוגסימין :Iוממייסכמוספימוגמוכ :כמיגסכיכתכמקיסכמומרמפמרסמיור!:!:גךסדעממ"!:יכמיוגכימרמגמוווממ rבןגי' נtfו::גמממרוס
כןן Iו::מכסוריעכ"עערוןוסכקו!:יס cוכעכססכמכקומככןוכמנככסמגכ~ריסעוכ!:יןמנככסובכדיןגוימסכסכגכמכו::מ cכמו"כסוכמנככסגי'מןעוכ!:יןכיכיןפכ"ןכסירי cסמכי

 :מממריסיומר'ייו~מ Iמוסעגנכי jסיIכ
~ו::כומי'~מיכר

נכ!::סו~fוכמקורו
כככו .כ{יסנכו

כיסתמורכןקויס
סו::כיכסרממ Cספג

מ"ס"גןפכיימור
תמקיו::נכימסככ

כ Icכמכי'כוכק'ק
מורסיסמקגכמנכ~כ

מןמסנכ pסו,ו

 מ('ס :Iו" c:רמקי
h וסורכI: ככפנכס}

כמוכמרמע~ת,כמ
סמריייגגמניורס rג

 Cובחכגססיס,כך
סיככקככיגכפיס

~קרגמנככסגמ sכ
ר cמ'ינס Cסמ~

מסרכי Cגמקי
~מגכ~ססרס c ~רו Iמ

סנכוכס cתמגעגנכ
f'כיווכגו'מנכ~כ
גו'כרגכססככס
מ{סמקרינמורנוכ,פ'ס

יוסףעץ

::וסמיסועוגי::ומרזע{::וסנכיסנונסט::וומרגטיעור{תזותכויססע(יכויסנכיס
כומי' .::ומרזע{::וכןכויגמ::וכג~כו::ומרומן{מנכ~::וס::וסJכיסועתסfככמ

::ומקיפ'ןס::ומיסכומרןככ~וככן .ווגתיסככמסוכ/'Jכנסךימג'פ/'מ Iכפךר
::ואומסכמקוססתזותוכיס{מיסקינויססס{מיזסמזוכוריס::ורקיעטו{'ככגך

וממייגןמסמקטימ{מגמיוסטתמ . {,/נס '''טרמ{טוןגימסכון .מסחיז
סנכ~יוכיס{מיסיקינכ Jכו P 'גן{רקונכסחחחכווסמיס Jסכ' ~~רiג 7פ"ננ/'ר

ור~מרזוממגנןוו~מנוגיססיכמיחקויסניכו'יסמססוקסיקועומסמע
כי(י'יס lטfו,כנמרמגמן 1וממקי( 'וfמ{כוןכעות S "גט{סמ{fוגיכי::וס lטfו'
כסו~'סכממג{ .גיiכ::וע Sממסככנומסוסחס{מימרומ,כמ(יממגמ{ממ{מ
מרזופחמכמכמןכחיכמין'מ(טכrומרזופחfכ{סיסורוזושנאסר :ע/'כרי l\קמ

עני'יסמס Sע((גנירטמיוכפירוטו ו~י'{מ::וירזוףגוכיוע{{ס{ןו;'ממרמרזופתגמןנממרמפרסוכירוט{מי . Iומי'/כןפננ/'ר'יומגןווכןסמרזוחפגיכוס
 .ו'יו{ןגרןכIכיקגחוג:ינונסנמקוסכמומיחפתטסייוורטטגו'ירנכתמיטוכחוז .מנחוז"ממנןעדיין :כוו'גמןמףגוגעומיוכוכנעמחוסףמנ)ו
פורס Pמנמ{מ~וקומוסמנוני pו'יכיימססרינכככסורוחסכחוככמסכמ'כ Iס:יו'יזוממ Jונו'יייון .סכרמכסס iסמווכרוסכןכיגתכוכמסקטסמככ

מסיסוסכדכתסכיימסגככנכגיגיגכזגיווסמרזוקי)ומימרי 5מו~סוגךרגפיס"וווגימוייסומכסיסויממיגוויומרזסמיסניימתנימסיתסגתוכ
וסמיזכפIכוקטגתונמסכוכ .מתמסנרימססורע{כסויותוקימסנריסוטעורני .ניומויוסרנר {גו::ננכסוסימוקר)ו'מפיטיוסדי .ר::ו 5קנורו

 .שנירפארעומ) .ןרגםיתהם
כמעכס!:פעמקגגיסומו::ס ס",,{ת!:גיכס IIמנק Clכסמורנוממר'יכגעננכסםדרגס'כמנככסוכזוןזר jCר :tנ ' Cוכרכוממיכףסיסגוכ"קי!:ר cמכ'כת Cס

יוסףענף
 { sמטירוסרמ,סורמטוסמ Pיוככגסירו~גו~fו~ו :Iרfוסוקטסממימנמרזר fcוכג~

נע~'מר C ((יומרעכיוו::מגוית C "גקרכורמוימ,כו"מירומפי~וכוגגגמיכקרגן '"ו"
רגרגוממגמרז"כיגממ Cוכומוס'כרפר!:"<קרנןרחויומ,כן cועממ,סןכתוריסמ"ס
דכמגמעומוותוגקרגורfוןייממירןגיממר cמגמיירנסכו Iמדגמממממכגגמפיגו
 qימגנגמנ{יכוכגגמרוכיקמנכןכוסגסירוסמיטורמיןרמויןמ,ןמן Sנכוסןכ Iסימ

סככסמסזfומרמ~וסכומר cו' .וכ'כומרויומקמיניסו::מנכמכמרמוימ,ןממירו
סנמוקגככמ"גגרומע{מסגורומונמוקנממר Cג l\חו::סוממסרסחמרגמרס~מוריס

ג l\חסומ Cמסר~ממר~מסרiכיכ"כ 1יייןג l\מססומוכרמfומרנומק;סגיממ Iמ Cכ'{מ
סי"ממי{מכקרגורfוויfויןומגכמסמוסננכ~ס :Iכעככרוו cרמוו cרfוימסירוסגיfונכ
כסירוסמכמכמרוגסקרמגיוכ"תכסירוסמסוריןמפיסגקרנןרחוין I מ:! qמג'מגכ

 :מגן)(עורי .גסירוסfוiכורממי:ו~קרגןרfווימ,ןממירו :eחcונמוי,גג

ר'שי' 68יעקבבאון

נראר :גרורבכורר..קיעכיפמקטי"קוסעלסרחפתאלהיםורוחא)(כראישתשנארמבלבד
כ tiכייחיסדייו cכט"כנמגמ •דנ"גfנ ) (ל ) ( ורוחמ:רי~טכfכחיfכפםיזו , Sמזונטרונוגעתבניהעשמרחפתזוכיונההמיםפני

יגןגסי:כסיrכםיIכ\'ננינכי Jכיגiריסיגוכנכןכלתלמידיןיהושערכילהםארמבוגעתואינה
 :ככנכ"זחריגןכ"יגפןפיססחופיסרכסוזכובו'אלהיםירוחמכדימכחוץזומאכזעדייז

כטככגסובכיןזכקכקג •נגוכיבכוזכז Sיקאחרכ'כיוסוהבדלהראשוזביוםהוי][אימת(כתיב)
תמוםדככ:רכפי~גטיבכוהז 5ומקכפררסלמיםמיםביומברילויהי(שס)שנאמררהוההוא

כיסגמגקטכמחכמ~דנייסגפירסכככגסכמלאיעiכבבראחא] 'ר[חייא)(רןארזבוכמה
! • ' l רקS גיסיגןכחבכוכיר:רלא :מ 1כנוכינכז: 
כמואיזוטראמרדגמלאבגודאאמריורכנזבימאה)
כפירתנילחואמיראהדדידפריפין.ליפיכרתיארמ[אפי](אשי)רכתימא

פיךאתתתזאלה)(קהלתאומרחכתובעליובנטיעותקיצץארח •אהדדירסחיפי
שעחא(חרארשותאליהראחיהיבאמטטרוזחואהיאמאיבשרךאתלחטיא
עמירה)(לאלמעלהראיובמיריארמרישרא"לזכותאולמיכתנלמיחבניומא)

לא

• 



טודףחנינהני tIייסף(להמהרש"אפרקרורשיזאיזשר'ן,,
ססוכרוכטטרוןז:יוומ"כס Iכ Iונכנכמכינכנסס'מכנכנסמ Iמייכרבממיססמבס"fכוכ"סנכ"פכעכיגונפרםוגרמ\יגככוכייחינמסנגוכתנוכרי

וסוכובככיווזסו:ורנסרמרזסמכמח"וגיומ tiגמורמיןכוםסיבמייימורג'מכסגינטססזסטססומגטסגוכפריםרט'נקרכוסוכיגיטגמ'רבוגסס
כמ Sגוגגסfכובכגיוסכס'מחרמיחיגמ"םכ"סיח'ננרונוכ"מגמגמ:,סיטיכ:ירגיגמנ"רמבכ:וכמג Hוסבכ"טכקרכוסמיגירגתיכןורגרגוגטס
זססםסימגגרבכמוחטכירבכסיסכממחרמנגכ Pר I:Iריזרכמיסנמגמנמ"סנ Iגי~וממ I:Iרניסמיסיכי~ pרכוגםסדםוכוגיוןמ Wמונוןשמריססי:;רםמ

יםסיוםכ/ס Iסקנווככנרסכיוחג)וןריס
סןרסויומכ'/ס Iגוכסיוסכמזנרעור

סוינfורנוכעכ\ינככירירקמככרו:וייגו
ססוכיס;נמובו'י)ויחיגוכ//סיסינסכמ

בכיםס/ט Iגממחרומוכמוגוןבכומריס
~מירספייעסיסרגמוכמרומיוטכוס

נכורףוגמוט'םfכובכרימכטכנמיגמכ
;רוכגגרסייוגכמממנפיסומיכעגככ//ס

רנו'ס' Iוקוכ;ייקיסרגחיכ Iפר Iעונמ
וסfניינכפווכמכט Iוגר'ככסריסמכייעכו

כמכמגיס/ם Iגסכמגנכוגסריקיס Sכגו
וfכמרסגוrנכנככיורקממר ...כfיוסטחמ

רמסיפמגפרםיטוגו/פיןממממןמכ
וכסגfכוגפכיממוכרמכרגחיבפוכיורקימ
 Iגסןםרויוחסכ'סיוסכככעטיוןססומ
סרנמכמגיסכס/ם Iגככככנמוכקרמסומ

רמוכרכקרכוטוכי Iכוגו'נפגיןוככמן
סימטגנסגימממרמגמוררסגעבכיחונככ
מכסיסמככמעטרוויסיגמנכן/,עבכסגי
גיניומ I:Iכסממכמ I:Iזסקוכןנככוף 5יק

 Jכגכיי-יר-..רמיוזרוןעוכסגזוסנגס
וקמוכיסןיסויומכ'וסנרסמסרסוכמשברםשברוןוסשנהין)(ירס'ה

כמוכזנקיסרחמכיסמיחיר\כנכסרףלאבח)(איןב"דרעה Jלתרנוחישצאלארדסאיררניאתארדשאלשםיב
קרמכסמ,רמסייסוסיינורמחרזרגמיס

 • Iורגפוגסיןס'וסחיוחו :וםכוסחסכטכיוחכסממיוזורבכסמחםכסיריבככוfכמןחגכזטמיסוסוגכרםבכםסעוכיססמבכטיססס I:Iירירמגגםi:יוחגכ

ממי pחזימיס Iרגמםיסחכמורמרקמנגרכטנכממכסוסנירכמכגןרט Sטסוסנר/ג Iנכגממחריגי,ומר'גןכוכטיוןיגוכמטמ,וכוכסריבככחוספרמפייםו
וכחיוסרןכ l/וכמכמוימרס'pוכור'כמטטיוןטכמ Iטמיןגמחרגרכסימוחן,ייכרסרוכיווגפי)ככמכוככמגיסוככקי!רנככרטטייוגמררי)כימקוכיסקמחגמ
מטנכיחיסוכקוכיסקוכחרנמססממ)ככככככטטיוןיטנחסמיןנוכסוייעיןנ D;יייר-רכממקוכיסקככחימינן iוטמזיחיסרגיככסוססרמיוןנפינס

 •כוו'ככממרחוץ :גיככסיקוסעסמככמסכחור rמנמרככיי"רגר'יטכחסמין 'סנמזננסוריענככטטרוןככמיוסרמזנרסנמגכרכסר;יfכרגיייסריוח Iבדיס
םומעחינסכמגסיומסחככירס"גסרסינגכיטכיק-רטיסקירסכימגפניערכר~'יחיפ")כסירוטגמייו I:Iרככווןספיגריממחוריםמנכתיכקמו)ומרונ/ Iרגס
גתיכגויכמכחכיי/מ Iר;וכומ//סכגןגסםניחגוסיסגמיו.מסו Iומכיבכ"ג'רומגחיטירבכמ)וחרורוזסוככיסכניסםיכיומימרתק qמכקממ Sיוקו;כמ
גנוןכויס-וסנככרכפככנכוממרמכמנרמסנכנינוכפי . Iורגנכעומכימ~'יסבראסמסונס:כפניטעומררכרכןמיןוממרינןרגמבכרמונסמטנ
מכמיטעיסכרמ;ריקיסכי)כורקממיגגונסוריי-בסמסמרגעממ?גטמיס l/כרכווכורסומימיסכוןבנוכסטרויכסססיטונכנכומס Iיי-

טנרמינססנוכרמרטעיסכרמנכיןנןוכרfנ;ייקיססכרfככק;חסטורי~~רסריסמכ)ורפסגויכריק,יקסריןס)ויכןורטעיסמ;ריקיסק)ויכמכעככמ
iגמרכימןרגיוןוט'חגקיסכ'כויסומזנרמ l/גוממרכוססייומסכג"מ l ו)ויןסככיסככיר)וחמוזסמיסניייסגכגירסעמו;ריקכסיוחסכמייסס

וחכקחכקורכטכ;ריקזגסורקמככרטגסיזטכמרטככמני:וכסכטכסכימכוןוכ(~סיזגוסככ)כנכרןנןכוכגןנימכגונייסגכונכנוסטגימקפמנ*סקסרוט
גוירכיממומסמחריומרסיוכ;מט;מרניתגגגניסרמסייססמיןקרמ'סמירמסיפמ/ג Iובכו'סככיןרגקככןמטרסי)וריכמרסר)ווט'נכרןננןרססנכ
מחגר,ממומסמ 5ימגמריק Sס)וחייוגטממכסיפןגוןרכעכוריק 5טסכפי"ןנכטננווכמומסמחכקומ 5ימכמגטממססרטנכקמיורםנכריק 5)ורמחריו

וכרטנכיסיrכ.ייס)ורזכקיממטסי)וכעוס"כרסייוג;ססמסיסנכוגססמחמ'קרמוסיפמ . 'ר"יירטוככסכסס 5כfכרכגן[כתיבנוטכו:ס:ורסעגפיסכנייג.ס
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 1 1 1 .. 1כ\כ' ;גסמנוקומ

ור::יסחר::יגמבכונרמרכ::יןכרfכtיגס'יסגמיוס"וח י:: rט(ו(,,וריבכככנטג!ר Tוכו::ירםבכ.....,ןכורכוסרופוסfכניוככקנרבכטוסגכ-י(,,בכ IIגרככימותחרנבכ :רי"פ)ןומכוס
גי::רכסטגפמוכזבונכררtיייכווגו'::יפמוכטווכררמפיגוגרוכסיקג-יסיר..חויכני::יכס'"טנכ::יריפrכ tiריועגוכוגיוכtינוףטסמסרככ"קברבכםןטבככסגסרכמחמיכ )ס::ז(

~; r וt~.~ r כט-יקנן/,,נב]חכקפרקגרמככריכןועורי"טרגפ ~:יס~רfו 11ו::רכםככסככניtנס •כווןרניסכככקני'יבבורתא :וגו'יס.וכיסחכיקרמטכמןגמחרמותסורןנגוףרק
ין..מרfכסונכירכרני~טונ::ר,fנןמין,נכי::ר"נכ::ר Iי tiירמווכמרניtורמיק<מ"י"ומ,ס::רכרמ::רכפימ I/ "נ l/כעוtוז:iיזגtורניtוסככטונמוtו tlו tiע tiיקרמכו~מן I~ו
 :ן 5מעו",וגמרוכונסןכמגוכט'רממיכעגככמכימיוכמ,ידייכי::ייכמיוזכר י:: Sררומפטר.ורכירייכיtוכורעtוי"'מtורי/כ Iכנכו::יגtו Iי tiר Sוככרניסןכונtווכרסיכויועהי
 ,ספ(מ "ווגרגככס
יעקבעיוןסיחכןרמ:<ממסJכ

ימיולא :מרלסfכניכמנ'סרנרעס{וםפמרו(ע(טנגןרטויוחנ<ט'וטעס'"זורוחגIכרוסומחר b {::ביננןכייfוטסוfוגי·כננסIכרגיווננררטח'כ'נחכייסיעייליחו~~::ו~רfו ~~~. ו~{
יטרכוכעיס:יי:כו Dכ

 'tיוקעץףיוסענףויכ(עוחכ:רהיין
סחיבח"~נככיןבפרוטי"יגfוווחיוסניבבי •וזגכויחוסבינכרככסבfכר/ Iסיבסגכו::ןכ:נפסיקמיריגי{יכמוסמ , Iנומקרבי:ו6נרקי\כק(י Pמיייפכ!:יסכזוכיינס{יזוכיכו(עיזודנכ
מfכ'נווגגיחfכנ{ . rומפמוסבסכממייסס/ Iגמ::וחור::ו~יסמימ::ו::וומו Cירמגי~סכו~וףוכיגפוססמכ'וי(!ממויסיכומסיס Cממ\כגכמסמ· י:!פfויגמיכיסייימ Cכסערס
 flכfכיו::עפכי "מםרממ;!(עיסכ :tכפכיוססמכ~חי(ממימיימfוימיסכחמרככמס ('זוןסמקריכ~מןיייוגכ
זגכויח ~'חןמסובסינכרככ::וfו Jמריגיוויכו .::וזסנכניגי::ויסrכטיבוחרממ::וערעמור
רך Sו::וו .ווג'טכסכרו/פ fIכעוזגכויחסב I '~גמסאלא :מסחכריןסכק~פי'וכוגגיחבfוונסיוכrכיו~מימרימחfכקממרב::יגייקרס Iמכ::ויח ti ~יסיבמוקיירכעס:רנויר

זופמין~כפימחכיסכי~ח~פכיסיטוי~וןפיןחפרניד' :ח)/ I(יפינכרגןכ וtti ~fרט'וכחכין 'f~ lו~וffויכיכוקט::וב 17ממריכו ו::וו::ג/ Iיfו~גוגיח I '~כגיר I ו::~עיד:יימגכ :cבכfווכ'
 ו~'וf/מ Iומ •~גויסמסניfו/י Iע::ויסמסfוחיוכרכו ו~· ti גו::~ 11קייב~ומריס ,סחסוכ::וכפכיינכנכוינריfויוב/ I '~י'וחףרמממחיץ :רוך)נכ(~כיסמסגכוכססחנבכסיג

ןכfועיססוסכנכק'יסינכרחיסנגר •~ביחך :~ממוריך:חזירמ) IIכיפרנ::ונרוחוגfגיחfובז::ו{ככחו'מומוגועח '{וורפמוטגfכ{{נוגיי::ו }מ~ןןס~וו::ןו:יגככי fו lייח ,ס",פ ;וע:יכסגמג מfכירסרביונכ::וגן'fכמרמגמחויחסר Jיכמי .סחמוססענרגסירגיסו'ר{מרגינכר P5 'ס ו:: Sר~ממ Pמ~מוטס tI 'י::בfכט::יוח'פ fIכנכ 'חסגחמוסוסומ:ו Iמונ!גו
 __ _ _ 1חוזוזוססכועלסח,

 iרייךאייןג)ערגריפפעו'נאםסעז,עאנג )כ ,עשטעללחיימעעגעאיונפארפארחאנג )~זגזגרמתיחחךבוכיס Q(מחכ
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ם/גככ/בייככולרלגיכיםיורעפז;וינרערזסלגיגרעזגופfכ~רבעוגסזרככןערייכרס.ייםעםיגנוןםרעיסרוסבסמנכ'/ב •וט'כוכיןכמנזגיב[אתר
גיוס"ס . 'ו"ו 6כככ~רסברוככסאם :זגורהו]זוכרגו"ככ"םtכfכרזגםכקכ'fנסכוזכרתולככזסוfנסזסו1ג •וגיןוסגכססמםירחד :סירולitככיבםס
זגירסככככורחבקםמסחורסככמרןרעחבםפחיושמרוסfוג'נסיממרונו'ככםפןכיןיוריגככ"םגיטרחגומגככרסמסורסככורסוסחגוינכטנע::יכ::יו
גסככועייrכ Sסי)וסן r '"ננסרעקגוסוטןגעטוrכננרמיןסנמרסמגויסגכנכסי •ונו'וטמעfוזנןהט :כמגמןבמנכטיווסfורומ::יסfכר\נfכמיססו

וfוכריגכיסטמרfונכוכגמיסרנוי

ייי1A. iיסומגסנמסיטנמדס::ימעס::יעליהפחתדארדממזבריהקוטראפסקיוחנוענכרכחגיכi:יססכ •רrכזג.rוושםר
ככגזוגמיסכרעחייח Sי::יי::יכחכ::יסעמדלאחפתחושרמאפילופסדנאההוא :מםסמrכרימ S ..ןר~גגומולניכו,כפיו
ו,ביזג tiזגמגכרס.ס Iע tiיםוכמפנכסל 1 1 , "( דרכיקמיחאתיאארחשוכות •רכינולפניךפ;יבלitו;וכי Iרכזגגיכווזגס •כאח

וכיס tiכרiיייגוכרנכזגיfנגריסםfנל'גוכ 1 " 1 "" מישלכותלהארמניפרנכרביליהאמרח;גזגגיוי IJרסירוס;מיוחו IJורירון Jנממר
ג"יח Iססכחסמעירמייחימקרחיין:לדעתםס) rטנסדיירוטגמיעסכי"-ן

מטוכוכגמיסנין rממנריגסטוrכוומ,ישעדייז[לה]אמראביארורשלנתוארמהאתוקנכfכו Jעסקיכנוטיעיfוכמfו •כfומוכfו
עככמככוכעגיססכfומומור rסמיסורבכדולאביזלא )יחאיןכ(והכתיב;כעולםמזרוענ bוטגוכמעסיססוrכfכוטמענן frוסט

נסמרמננטסי//גסיוסוגו'סוטניסתזכורואלתורתוזכור )'(רבי,לואמרהבעמוטנחכיזי"'סיויע .גרול :וfכחסמגנכור
11 1 t ססוסעיססנכחכ::יסתכייחחכחגריס

וסכסכחח)חשמיםמוזl t ,ירדה[מיד]למעישו :מיפיחורס;;ונכריט(יי i:!נכמעי(מור
 :רסעיסי::יס i:!מבכרסייכווגו'עמוכזוי t:iול :1ל :כחמרסר<..חככזכסיטןרפי .תולnא
גמר t:iככסרימססגח • 'ו"יrכגח i:!ושראבתורהחמגניןוארמו'ביבכחרכי 7שוספס:השתא I1רי r::יננתס Iנרע •שילחא
נפניס i:!וי<..רעיןמזויז t:iגפרימtכיויניגמרהיכימאירור' •ע~~כ"וכהלמשתבחיזכךמונכי t:iנקוכןמע t:iיו t:iעג .ווכ'קממי
ינכוןכ t:i::ירר\גוג r::יtוןרימ::יוכקמןטריברבררכהארמוהאדארחמרפמיהתורהחמיס/נכ Iו .נכרtכטיקלני :מפיוםמועס

דחזורכונכי t:iויטרימrווז t:iוp::יניפסחכגנחןשפתיכיב)מלאכי(אמ"חיונחןא"רחנחקככחגיגמדרםנכו.)(יףנפנ::יריין
געיגגרtכמיינןגמרוחנחנס t:iסיסגחלקנחיניכיחקגכח)(רנריסמגסיס

גרחמיינןברעוחוגמווכ'זינסכrו t:iמח'אךמכימפיחויבקשוותורהדעתישרמו:קלניגיכס t:i Iגגפכיכסמעגימנמ t:iוכי
 ,,"רריקחמר::יןוייח i:!רחי i:!ג rt:iכ i:!געיכצבאותה'למלאךהרבוודומאםהואצבאותrרfכגויכרהי t:iככזלועימגיגגד •rככיועי

רבכויחיוגס::ירעוחמרוחיוככככוכרסזויקתורהיבקשואללאואם iומפיחותורחיבקשוזס
 Iרפסיקחמררעומגגגיו~rכtכר::יעוrכדבריושמעאזבךהטכב) ,למש(ודרשאשכחמךאמאירר'ר"לארמ •מפיהו

עמוסנמרמסויסר::י"נוfוככנכוכוז t:iלללללל
ככגו י::יי:: t:iכדעוrכטסינחמכככנגנסבר)(יוסירבי •דעתיאאבאמראדעתםרעתיתשיתבךוכחמים
גקבכרכ::יגfוהוויומ i:!רנ'גגוןגפגיסאביךוביתעמךושכחיאזנ~·והטיוראיבתשמעימה)תהל,ם(מהכאארמנחינא

סיעי;ומעסיס"דוrכיווכננירי t:iו"מוכאמררימירבאתאכיבילט!האבגדולחאק'זtיאלאאהררייראיקשו • 'וגו
וגו'זכו::יגrכ i:!רמ::יןכנוןכנגכס י:: t:iגכ t:iאשכחיהלברא.שיחלא tושד~גוהאכלתוחלאאשכחמאיררביבמערבאארמי
ר::יrכיקמ l/ייקחככוכrכ t:iכפונגחועקישמעתאקאמרל,אווב;,ך" Iמקעבידמאיל Nאלאליהושילארבבררבח

גrכ t:iחrכוסנניכעיכגדממייגןמסס
כrכוי::י t:iככ::יכוrכחככיק rקגיפrכוו::יייוכנרמרקאנםשום]אמאיל IIאקאמרלארר/'מופמומיחרבנןדכולדיימפומייהו
סימוונהון t:iכניעיונ, i:!כמ t:iוכמרכטנמיאכלתוכומצארומ!מ:~יררנימינחנפקאומאיאמרדארחמפומיהשמעתא
 ,, l/רמככחוחןגרמוןוח S ~ככגחיס i:! /גמ'מצטערשארםבנזמ!אורמחואכךבביסאירקאמרח"~תאא/ולזרקקל.יפתו

נכ::י Iרוגסמוןמסויסוח Sככקייס tiר::ייינוברוךהקרושכךאםמזךו~~יקרנירמאשיקלניאורמתלשוןמהשכינה
כשרסגו t:iספנימיופסריגמנוז כl /r כrי::

יס t:iכמענממסrכ t:i rםכtכגופ::י Iו~קכטגו :נששפךצדיקיםשלרמן Iעלו l/ק(שנשפך)רשעיםשלדמועלמצטערהוא
סדעוחמכככסיח t:iד::יrכור::י Iורח~"וכאשכח'ח

נופסכככתממ::יןrכמ t:i י::י/'ג •וכו'עער Sככמרס t:iכזנכןמומרכגיככמירכוו' tהשת :מכוrכזנגגיסס::י i:!כמרס t:iיס t:iוככ::יבכינג.רוח Iגנככפי"ימככקרי

הפ:ותב

אוחכעביןכתבן:וכתוספותIכ'ביהלמגמראםורגרן'ראפילומשIכעןבן'וIןסעביהרםבןוברכבןצןרכאהא'גביקטןרסןערבההוא •נגרןלאהבחירריויןכתבו
יהררהרכברהןגרןל,סהרןאפילןב'מאימימשכירילמאןחיישיבןקמיהיגרסהןןר(~טביםיטרולכאיכאיהןרהרכןשמחיהשןמעביהסנןרהןה pרט"ןרהן,אןל"ז

 :ר"tבעלרבהלטר ..כזבןתרס.ןקסבתפייסכיזארמכביסאירא"יקארממאיחא ..הא"ל :עג"שןמעביהרבסןכיןןהיהרכריולברורתמקןםצמא ..ביןן

יעקבע"ין
רחוומחס"רמסכוסיסעז'זיfנ Pכפרססססיחי~(רגפריסגסfוררעס~תרכותח Sס' 11 'גח pמ 9י Pגזחיתחנוסו<וכייב'סכסס<חורימןיחיח .נחורס jJPזעמרסס(ר"כ'ס

 :מיי<קזרקיפחז~קמג~תירגמ Sמרמיןספ'רקממריסע~רימממכי(מזיעזיי! .(נרfוסיח,חיסן'תיח,fוfוכ<חמר'מסגחמירכמערנמארמי :מ«פכררמ '" '1
זכמןמר <"וק .רחחרמפימ'כסמעחfכחרבמרחי<חמחי (ימקחמר~חמיררופמומיהכרמסי(עכיזכמר\יו::'fוע"ןירקק('פחוfוכ(חירגfו Sמרמוןנסיפוןמקמרינננסין
במררר'ונגו'וןנםמןכמומרסוחס'סקגחססיגונקגררונכותספחיןחומרוגססזגרבמיר 'וrח,ונו Sעמחייקס'כ{במר'רעס(חרנוחח 5ס'קוזסדודח'מזוקזקדקסיר

סמעח,יון{חמר(זוכמס 5ר{ח ן'{סוחחמרם{סמןרחו'ןזנכיןוס,{זחחרמפומ'סםעינfו 'יירס Dמחיקו{ןרין cנומיניסרי D ~גסמון,דקחמרגפניסג{גוסיכדןכינמדfי
"רןזמו,ורסייכןזרקק{'פמו (,וfמו"ר'מסחמרוגיןןנירןם(מיגרמ·חחימ Pוסחמf:ורחן ח{ח'וt:1,מוםזיג{גןםכיסינח Pן {,וfמיאנמםפירממר pגניזכ{כוכ'ס

קי~ ~י~
נמסנ::והד l/ככננוסתנמנפכסונינסוןכטסיסטע/ן,מפסי .נוסמטנממו Sמככ ~מ{קסכ .ירק{יפתי fpוג{ומרגח Sמרמוןמחיר:רביממת)(ספת ."יווענ{ח
 " \גוסכסכהת)// ,(ידת ~"תנ,ו(קמרסס{{סוכבמרמט'תכ,~שומעסיי{מרו(חרתרומ{מרר'מ~יניסי(מ

ריס Sמוסגסגתיזסו{מקוו;טוןוכוכןעין . I :פ,מ ג,"פר pמכוחרמוו { :tסכימוכריח 'מ(סג'ווט(ימרו'ט<מעטייחזגורוח{(חורתוייור
כתימסט;מומףמ Iמסוס/עי/ .כוו';מכמןסרנודמסאם :(עיון)ריס Sנמזק,כמיוכן'כטסם(בימוכריחו::סוfווי' "מ"יח Sסכוכייטממטחו,יחכ<Iכ'ורוי Sר

סנחיריינכככסמדסמתfוניססוכמסומיןחונסונמזוכתנמסמכמגיסמנמרח~ן'ק{ניחומרחהשכינה :כעומר)(מ{ח .זרקק{יפמו~סרגנחר Cוכית'
מב'דכנגסמכמגfוןגתינמ·ןכננגסוירמפוטס ,וווםם/נו/פ'עיינןמןנוסיןrכס:<מנכםכען(סכ~סאג'ימיכי:יכנכוכסחממ~רו {',יחיס"וכס .מייוינכק(כ'
מ"וסונמף .ממרככמכמנססומיןו//כע//גנמגמג'סטרכטי l/ס 5 'םמ,! I :'ו{ cר\יfוח{נכסיוחזרוחכ'ומס(מנכןכיי cכממגנו{סכו::סכפ{'וניסןרvס{מוחס'דמ{
 "'ןfנמיח~'ינסממחחומ:<חיזממגנ{מםמיססיינומ!:ניססי"'ורככfוסזססנכזרע(
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ונתדכו .תסנI'וכסיס 13נכוכקרמ,ססגונסוננזגריס(I'וותכיסנסןןח 5נפסנכגדרור 1Iiלירר(ידסיכיfור Cמכתקנניסיסיוכריס Iסנfוגננכוךכדגסנסנימסנמי'ג.ו Iסכססננדנסככסכיfויס

נקגנכמ pוחס Pנכפתמדוכסתריססליס Iוכנכוסיסססנמתוכ"גיסנזנליסתנכנוחתגמוחנלוfוממכ"קננפגונותלורמויגנודכקנככfו pסיכיו Iסיוסגזככיססנסונחדכו וfJfוrכ'וגמ
סגנסויגנfווכוככפסגמוכ.ותפניגנודכרכסכמוכרכוכמנ"קונויגננירווכקסוינוספסו!'נפ'י
<עזסוריס.כנכר!בסוככימ,סנלמססיס .וכבסימהשבתיציאותפר""נפל!ב מ""וי!בוכנfוג"בכודיבכ!בוfונוובמ"ייי!ב
מסוכקככיסיסיוכריס rסגמככ .נכוךנסכיfווכנfו I r .... (נךכסנכודיכיfוו ~וfוfוlבסfוי!בל Pנונו ו::יו::בIגו

מנסוגוככרוממfולכיכfונגו .ג,דסיכי\fונחמןבשםברישמאלרומלאכהשהוצאהר~·ויהמכיןא!בfווכלנכמ"fוכגכנכךינג.כייfוסנכנו::ו Sוכ::וו"יס
I'I בנככרוןפירו:נווכנמגסגנוריגנו:ננI1 "ננוומפ I ליI • סיוסנזככיסיr ו"יריסfבנIנכורנקכנ: 
ו!וירוקינרומ.רסנימנוכי.מ,גממנויאיתכרועכיוויצומחשגו)כסמוחהדאמןהע Iשכיונתןדגנוקיסכקרמ,ס!בוגנסוכגזככיסכוכוחכיסנס

 :יכרוחוכ!בגנחתמוחכתמכי'ו!בוכס .כמייוחמלאכהעודיעשואלואהשאישלאטךכמחנהקולככממוס l/גננליכוחס"סיל rנסוכ"רכןכככסככfוס
ד l/תפי' .גו' , I/לנ!בסחכיינדוחדממרמאןמלרן,ציאהעםנמנעומהביאהעםויכלאהמשולתרומתגינס!בוחגנחוכזוגנ<מכסוגוכימויסיס'נימ

יודסרכיכ!בסגרrכניחיבממ::וווכחימ'~ךומ·ו Iל Iל I :נכוךנקככIבכמסריס rנגנסייסורכיס rסנ
ומננIביס Sוכג'~ווfוףוכמיסכניסנוריסכבכוואתהכנםהאפיאמראחארבי •נז~ד.:יםיתןומבתיהםינדומוכוממIבIבונ"מנfויIבמנו"איתב

" S בגוסינוומכיככינווכרסIP וסככי"ס!ביוכור.ו .נרוגוכולנזבריםליתןמבתיהםמלדייציאהעםשנמנעוכשםש"מיסודסבריוכסfונונכנינכרנוf'נ
כניסבכו"ונססוfויןוומניIבסווגיוו .וכטח •ללשכהולהכניםמידםמלמבלדגדג"ריםנמנעוכךIבונססיס וf<ב1ס rנפיIנכוכמרורfוויוכחיסנניס
:לשואסגיחי(קס"נכ)וכמיסוכו Sסןנכסנךכ • 1 •ניינככנ'נככיייחנ!ביסוכמוח[כסנכחכיומו] .<lזסי
ררתיככוליסס~קיי !Ifבונכסקיגנ~ .ככיגסמחמדלייייייןכמחחר~,נוומיסורסרכ'וכונססיסגככ.וכנמגחקכחיוכוכמ

כIבגנמIב"ח .יוכרמר Hומ : )"'(לIבנקכופס I I ~ I ~"'זככיסגוככס P,נרוחויסיסוכריסכגנוותמומ
ססנכו Iוfותזנ,סריגנסס'כסגנח Pכ.מנוכנירסאית.נם'כו'תמותנשיםעבירותשלזטםתניואעלבחסגיסיוכרומIבIבונסוסמנמיונדוחגתוונקכוח

IבמזIב/ית .גו'יוIבניסIבכתגנכסבייר :תקגכרכ •סוככיס[מוכל .כירמוכIבגנחחחוחנIביסנוכסכחינו
 :גנכיססכיIבכריןניחונריגיןוכ!בתוכיניויIב •יולדותתניתנוייאית •ילדותתניתנוייווכfוןבפנונחfווfוחיויוןוגוכרfוגפIבנכמויכ'נ

כנכו~סו::וכמ .כחוכיס •Iבוכילס "'~ליו Sאיבונדריםבעוןיודהרביבשםתניילדותדאמדמאןנוריסכנכוורוכמר ,'ןרגייכ pכסרכמינוומיינ Pו
 •וכ'Iביננ-פווכגמןמכfו •גננילס PכIבוכילליו Sככיכםאתהכיתילשואכ)י~נכגיט I 'ויירכייכ'נ Pוfו'ליינרכנכח~Iבמווכמוכמיסנכיס
פיויפממסמכלפונולנוככלנכרנלחגכוIכ" • I ,מר. •םסתםהכבנפ~כגוכל"כוכייסוגסק]'ווויעכילומר'נסוסוס

סוfוםfוזנפי~ויגוכממוכי .ססיייננכחנכו p ~בשעתאלאמקטרנהשטןשאיןמיכן Jיולדוהדאמרמאןגכו Ii "םמ,וגfוו"וכר P.וIככינוכמךרחורמ
ככסוחכוכמך .כחתי'י •כוכנניחהא :חקנכרב •נאכדחייאדכיכשםירמיהרכי Cפנחסדכיהכסנהפפחיסזכרכס rוגנכיןי!כ-ככסנIבגנממנורקוכגכלנ
<fומקוכחל~מיונגקנ •סחסכימסכסממס~'כמשפטל~ושאליעומדהכהןאלעזרולפניוכ)כתיוכ-מ;נריפ.פנכנדרך~סנינוולוכוייינ Iמנררכיככוח

 :גנ) /I(קסנכננגיחוכיIוסחIבוכגנ~וןיקרוכנופן •ל Iי.נךנריור P 'גנכככויס r.ררו!בסIבגכפסוכסכיס
כניכנמוגירקלמיפמ Pו .סזססיוסובאצהבמשפטאאכאןכתיבאיןד:אוריםכסדד •האוריםע(כ Iiיוס'fוחלמ,חייוכנמגןוכיגיסו"יכייי

 • ;/~ממליוסהא :כ~יוס ('וfכומוכIבכרנכדלמלחמהיוצאיןשישראלשבשעהמלמדאלא •האורים((יוכיכובכניינכווכויסוכיס Iiסכו'S Jוכ~fוו Pכ
ננרנמומםיוסככגו~מ .סזססיוסכחתיסלהינצחאםלנצחאםעליהןיושביןמעהלשלדיוביתו Iiופירס rנfווכרfומליסוכוכקווכוחווכסוכ~ו

יוסקלמוכחס P'נ 'וf ,סומנלסיוס·חIבנל J J I •כמוכסוכIבוכמכיסו~וגומ r ~ייוכיניס P~ומזן'~
Iבמ,ו:אלא(קסנכ")דרכ(בכIבסניינכרייוסמנל"עלסחנהתצאכיגג)(דכריסתכיבנאחבחייארכיארמIבממרגיווונמוכלק rמנניונככסס rור P 'ונכ~

חוגן\י rסקסיוסfוpחר.נגןגוןוכקנכלגסIבנ.וואינויוצאאינוםאהא •רעדכרכלנכוסשתיביואספו~סג~זtנור(סומוינבלנדיקימנרןככממריו
 :גנ)י(קסIכנגסIבנכlכIבסימכיוןrוJfלחכנלסאלאממטרגהשטןכשאיןמיכואלאשמירהליהצריךנוקחויונרמיינוכמנבפנכרק Sוכונפרנכגכ~נ
חIבחגנרכסIבפנכו .גדייכמינוריןנריקיצאי Iייי •י IוכוסנIבפגכנככטח rונכוגוככיניסוככוכגיסנרכמ
 ·סס PקנכנוליוכסוככוכרלנבנכינמוכIבפנכו.כIבפח(כרמסיחבכתעקבכראחארכמד I ~ •הםכנהבשעתפניfומרוכנ,זוככ)וונכ~יויס ם;/ .fוכיסונונלי
~וכיוכלנ'י"כובונומנייככ " '1וכיכככרווווכיו(שאיןסיכןאלא •לאבב~ת.האדדך'בןאםוקרדיינלנ)מונס ' Sוככ'וככfוכיסונ"גיIבלוכ)ווסנסניו~ף

גייו P:אלאנגולימ Pנככיוסוככוכונריקמ s , ~נשם*ביםנארביהכסנה.בשעתאלא~טרנ I ...מהשטןר ISבתנככגנוגפיסגנונקלמנכססIrנךסגנ YIי
rוfJווכפחס רIומסךסמfורמווכנכסנמנכוf\לגנינוכג"!:פפווס"ק ..ובוכןיי ,יו.:.יייוכרוןiIלפסוכנייוויו..מ
Iבסוור:נסרjכנכגולימפכיו~נתךוכוכקווכוfו S ' ;::וםהונאהצוותכחהצרהם ) rגtוסעי(בתכא 7רכויוננימנסIבפגנוג(ממליונסלפסכרווככונס

 :ס Hרידי 5כIבכיכסו .ססכי •כגגמנננחון ~מקטרגהשטןשאיןכמאןאלא •לאאחן-יוםהא •הזהוססיוכרסנירמסווכמסלמנכוכחוכוזגירכונגגסןבנ
 •נ((וכנכגיונגנכורויט~ .וכתסלמכאפילו ~ ) Pק(חס~יסכתיבננריבדאייבוי'רכיהכסגבשעתאלאנכו Iיבכ~וכסןזורחמוכלפירווכס rפורמכיכפIבורמ

 :נוכסרמכסגירסמיבניקסספי'וsגנסונסירו!ב~תיאלא%כאןכתיבאיןצדימיצא ע"~ tריצאבהשפטוונפסוכוכנוכתגנכסמחלבtבספנכוילIביגנטו~וכנידו
כקלfויוןכ~Iבוו .כו Ii.וכנוסמכו·ובסטום 1 • 'ן,I l ;/נס'ל pומססנכןענז Pלס r!בךיק SכלIבפ

P'י:ככסנ!בנכחסוכקככלגוס\כונ" . Pרני!כנכויכג.נו"אלאמקטרנהשטןשאיןמיכןאלא •גזושיצאבהשפטוכסספנכוייסינכנווכfוכמנכומכסIבימוניווכנו rיבכ
עוסס .ננ~יוכווכנחישי :סנונסוכחכוסוסו)ומגגמותחיזtהואנםרבינהברבאר I/ :~ •הםכנהבשעתסזססוכנ'-'ווכגונ"/יכ rמו wוככסכוכע~סריוככיס

כוכגייסקלפומוכפניס pנ .נככיוטIבסווסומיאללעליהללךיל'לייומלfונכימ P וf\וIבוככtומסנכלוכנככויומכיריו
י!ב-נכןויjכנכרנובכקרכססרירומרגנוגנוחןבסיוכןמא •מה •ו IאסורמהרחבואפנגיסיוומונסגזוחIב"נכגנכוחמיינוsסךקוסmכמ
 :מייספמונוירכןסם Iנככיפ1ל~ואמרדכ •הכסנהכשעתאלארג tמקםהטשןשאיןגמIבמ,ו ~ HIמ~מרוניוכfוויחניי~פניוחונסיוו

שלודניטסיסהמותמלאךעוהשמרועככיתהיושכפוכ Iiכתפחרוגנרמסרסממחו SוכעכמיינכIבנכו
 :מאומהמשאתנרעךתהשכינךדנריסדתימרכמהימועמותישיכס(חס~יסדכתיבפנמ!כ.וי'נמו Pסיססומ יבI;/גנונונסז:ו',, )(ל )ככגרומוכווכניזוססיחנלוירנונימ Iכפנ
 ;ו'גטסיר Iiי'ומנמוחממ.סי'כמ Iiו'סירמנמוח)וב •ויגססיר Iiר'מכמוחממסי'כמסירמכמוחמכ"~ Iכמ qיטכמ HיוםףיךסחכמחסכIבנכח Iכליס ..mיכוכIבפנכוככIבוו~חר
Iבגיוןונודמ,~ננfויfוס Sסיועסינ~נוכ!בפגנס'

נכוגנןIביוכובסרכוכזוכורתIבפנכ!ביפ מ,,(סמוליסנוכIב!ונכוכפסוקכחרנוכמגיוגוןוכIבוכלחחפסוקס,למיף~סומיימולן •נוכjכנכרגרIבומנמוומזוחיוכיניס!בוכוכי~יס IPבסיובכוספנכפיפ
פסוק pמיגוורןננימ,סוק Pחפרמיססנ'מנרונוכולןססככססגנחIבסומגררןנריןרוקמוו pוכוקלסווכפIכוקוכמהירןיו..Iכיף.וגנורככנרו]חנכסוחדIבחילסובנליןיייסמIבחיח[וכובווככנרו

מנסימיי Iתנייוחורורגו(~גכי"וחרסיסגוימחרסמסכפייג.נוננגחןוסווכךיק Sוכ 5 'נותרוכפטרIבסיסס:וחקירוכסרIבגנמ 5 'וככמגמוגחיכמ,ןנריקמ 5 'ובכuוננוססכנחיובוכגuוביס
יגנ"ודוובנכורIבנגכככיויפ..קדמגיווקורסזסגפIכוקIכחוןמוכלנגורונוןסכנוניכנוכ"וררכיונוןנויחסופירפפפיגינוכנולורוגנגנכסוחזסר!בגנפגווננכקקונגIבסיסחמל!ב'יכIו<סחי

קוIב'"כ/גק(רנ"מכ~נריקינמרווIבימנכלכבכיניוIבגכונוכררכיוגנגכסמיוכל'כוונמסמ,ןמוחלס rוכמקוו bגוניפ..ןויו..וכנריקמ S 'בIנככיונחסrכ~ניוכנומ,ןלIבפינ"כtבספנכו I)'P 'פ~
וסלייוכינוגנ~יגנוכורוIבנכןרIבנכנכניופסקרומוכלככנרוקככומיוIבסכרסנכוונכווכויסענממלפנכוכיסגי((~ווור.סליזסוכנכנכסגכככfווכלורמויסיססנמזסכפrכוקגכויסק::ו rמ

מסןככסוי ('וfכוי(כ::וככי!כווכקוסיסומסרכIב1כק rווכומוכfוווכמסיסז::וקודסו<סfוויווככימיסנכ ;/ S ,וכי~פנכוכויןנכסני!כוולו Sניס כ";/וגוכולרבספווכמוחמק rנכומוסfוננר
ס rס::ופrכוק~ווכלfויופל'כוונחוזfוחסומגןIבוכממכמולס1כוכIבסמ S'1iכסנמוכרדיןכימליו fSוינורIבנכנסיוממככסלfוlבונ::וקמו rמספךריק SיIבמוכימסננ"!בי<'ני!כוסונוכמל i!כ~

סרלוIבככוכדנו ;/נבIספסוjככפ'ןגנינינו,מ,לסקוIביממח rומקון .כמפכמורורכי-ונמזממסיחסונמיiינינממו~'מס מ,"ל~מכמכךין~כסניסוולו S~יוגיימ"גIבסIבגכחIבוכוב וf'"י
ינכבכוןוIבסנכס~יוור l/נגפניIביונוכגנרמונמויורבכIבסומ!ו l/וכ1כ~סIכתירוfו<יוכמוסכסלסוחמ,ןבכךייויוכינוגנכיבכחורו PוובכממורססנכונידניחוIבגרכסיןח!!פססוכמיימז-וכיי
וכוכמרסנימנבכרוןרנםטיס :חסענכבכמסימIבמזססגנסנIבגנחזונמיכקגכלכגIבנכןיגוכחIבמיווכגוכןרiכנחנמפכחוגומונכיכונוכרIבגנמ 5 'ססונסIבפגכונכוניוכנס Iורוכככtבסנכן

חכמוגמווכל"וחיסיפירוIבוויסיסרכנכןחIבסגיגוכומונוכ~סוןחומי!ב'Iבנוכמלסמוננכומוכונבכ~סרמס"וכככומיינסומסזסIבסימקיווכנןמונפרופי'ס IסילוIבכתיס ISנזס
רורססיסןכוסגונסרכגIבנ~ןכמסיסנניח!כורנוכחיקימריוייIבל:נ~חנכ~סוק Pנפמוכלסוכוגי!כר(:וIבומIבנחי .זסכוכולןבוק Pנפלתזככק!בולמויבכניססומנויחכעסוכוח

וסוכגיסמול"סמליוכוכחיקיסס'ככיחימריויוIבכיסובסיוכנכלוכוfונוIבומכופוכרווקלfוורוכנכטוכו ./נוססיומובכסנונמויככיפ..וfוכיוfו"כרמממחגיnמיחופ~נככוכמלפס
נניחיגנ!כוכמילחסגלועומניליוIבסומרק Sכסוfולfווימייגסכוכממג/;סלס'ככיחגנוכוי!בכוכמלנכס ו'('בניס Sסיונכגנסנמרכסומלמוכוכנוונפלרגזסלנס<ויוממימועכ .גנסכבר

יjככלוIכסיוכומוובסנכ~יוסנייינופכווכירIבמכףחלוגנגנכנימכס:כני!כסיממייכIבגומייסIבוfו~יררו " rוגו Iמכוכמכוגנסתוחתנןfו"סו"מונסגגנ~יכמונIבססן"ניחננאכסוכיופננ
ככרסס
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!:כקנוסגוכור~ Iזנזנ!:וןנקכרסכוכנורסרפוח.גיג!:מוגוויגיורד~ומו~ריווו!:~וכ~ר~נכרס~סז~!:יוווגגזקרמ/פ Iו~ •גו'יפג~ומיזגחינפוגס <:!יוכו~רמסוןארםג
וון:sכחס Pוחס 5פככגנכוכפנכיס Pנכמיסכנופכיסיפגוגי ~ Pר Pווזריודירמסמרכסגיל Pננ~מרזבגג iמיומרססמרזבגכמכ~יסס'נכיר Pסכמגיובו'כמרז ~,~,

דילמםכססננסיסר"ככזכבויסנניבכופ '''כבסזכומזככ)וןגגוזכיזכומיננייפ"זכ /כIכ(:(רבכס.מןמרסננסגננ)ויוס)ורזזכובכגסכחמרבס .בכגיסוויIכפ«סמרםויכמסבננזכיסוכוכמ'
 :גננמוכ)מייסוייוובככיסס!ביפכוגריבככיססרבכוIכ.יקנכרב·חףכ!:רגגנפננננסדסגזכו.סריורננמ,ססחיכנוממו p5יבננזכיסירוומזסמרסמחס'ר 5גננ'

גסכיטגדיזסבכניןר"ככמחי 5וזכנקשתיגקס"בכ):לפיכךסבננס(כIכיכIכבכוכסן::גדזכוסמרס
)')I5 ולכp כמנרסוחI:i ~. דמקננסI /בסגמיכגמיגפיגרחוילללמוגנחיוכ 5זכגjכוקפכIל 5וייפ
מרזיפוכירכוכ!:פנכוכגך~מךסממ~'כמ~יסקתוכחדח'וכחכנדחזיחרותשאינועמתני'נוי!:מגו.ומ Sוכג~נמנוכנימ~!:גרכנ~גגג Pנjברכ
 . ~"נקסדו!:~גגיסוכגגיוכגך ~ rכנגךעולםשלדמודרsאשוןאאדםנמ' :חכרירןסגגג~פיספונפמגוומ Sרוכרוכפוסגווכר
נכנמנכרכדיןפסוגסמחפרכממרזיפוכידכנכספנכחוחלוונרמח •חארץמן'יעלחואידכ)(כרחטי!רדכתיכIבמנכמוגפיג~ןסנימנור OOקגידמן·נספמוכחומ
זסיסלIכנסמלונכומומ,jבמכסיסכלמכלמנני!,לללנסססל rכ'לירכמ 5ננIכגנסגסןומ 5סזכמ 5וכזככסכס
ונקרמנכוכסננכמכמור Pבננסיססרמjבוןfכרסאדםה.ונחאשהנדהמצותמסרופיכומיתה,זכן:עפר(יפ"ח)נכססיזכומוכמוfכססלכס

iח •בכריIכוחיגסרמסיחנננמזכרמורזכסמכמה'וייצר(סס)כדכתינהיהל\ג.-ולםטר\רהבחלהןוהראשממח Pסמרננסזכוזכננוכמפפלפי/סמרזכס. l 
יס pכפי!כמסקjבמ I:iזכקננסיfכסזfכמגfכננסיוIכירנידרמכייותייאהאדחם,מועפרהאדםאתאלהים .כימפjבסחרזכסזכזכמכיסגרגמיכסו:זכמ
ןחיפכסומרכחמגסגוכנכנמיסחכמסוכנבנסמ •גו'רוכלגייותייא :פסוגסגכסוננמחjבכננכס

וככןמ •פ"כסמרסמחוגו'ל SוייכךומוורסמרזכמיםקיסתחמקשקשתשהאשחכיוןקצרתאכריוסיגיוןIבמנכריחמ Sקנריו!כירכניסמוממימפי'
ויג.וכסכו'תמ rסס pמס Pככיו!כ'ר'רנריסנכחימסרולפיכךמיתחחוהלוונרמח •חלתהמננהתהיאסעי!כסככוכווספי'נוכיססבכי!כסוכקובקובחססחובס
ומרIבגפניופ!כוקנכסקננורר Sויי!:פ!כוקגוכנרהח"דהיחעולםשלדמוהראשוו,אדםלאשחחלחמצותוסננקסס IIקסכ)וף •סמגסIבסרוכפכנידנכניס

ור"נכfכרסנניגכננוןומרסורנרססfכלזזכןיבככסללסמרסfכמיבו'ל 5ויי/ג Iוממסמרזכספניגגfומ
זכיסזכניfכסכמסכבכננומס 5[גננוכננ:גמננסגזכופיכךמיתהחוהוונרמהונו'האדםדםשופךגג)(םסכמ!בס.מכסומ 5זכזכIכלי:לפיכךסמדזכ:גזכובכפר

רו!ב jAיגופיIכסזכססובכו!בסימךוזכבכיכסוקזכמהראשוואדםהנרגונהדלקת ,לאשהנדהמצותנמםרהנ!ביסנזכיבלזכמסזזכו f.l!בכבכ"זכדגנכ ב"f.Iכנ
נניסכסוכירזר f.I:גזכןיבכג:גכמרוס 5סוfכנרוואדםנשמתאלהיםנר Cג '~סמ(שנאמרהיהעולםשלנרוכנ!ביסנמימרוכננ:גככסןנכבכזכחיסיכ .מייניח

סכיספ PוקוכווגדזגוחIבסומספפלפכויכמולללווגסנככווס 5וכסמ,jבננבספ"jבמגגזככמננניסנכפי
נכסורס]ווגסובסו)וסמדסונכנ)ובכי!כסנפוביח •אשחחכרמצותמסרופיכך •מיתחחוהוונרמחופגיסןסמובספגבכונכגחסוכטסבכיקר •כנחורכ

פירופו)וסsמגיוכ!כופקמגחסוכננסחוגפוןושלשתןןחמיתחדיכקישלשחאומריוסירנייתנירכו:ארה"ר(יפ'יוכ)נמיפגופמ,וזגסזגחס.
קנכןסמכקjבסומגוס!כזגוןווגסוח 5זגגפיחלהומצותנדחמצותהןואלו •לאשהנמסרוגייוגכחס •זגיחסמוסגוובלוכסוכ'נכונס ג:!
פיוכובחו~יחווס 5זכבקיוססבכי!כ:גזכוסנIכרס :הדלiכ,הומצות .סנוףפסזכמססנובזכס:;fכיןפייונכfכ .fכרסגבג
זכקננקננמ.ופ"קורס!ב:גזגירבכיIכמ:גגזכומכחסננמ:גיסירIכו 5כ':גמרסרמגכ,מדגיוו<וזכריוב

כובנכמכזורבכומיסזכקי!בסjבס f.I.ס:גכנכורךפי'כחככיIכוIכינ:גכזכוחו i'f.I:גבוףנכסמי:ג:גכננזכס
קוכ:גjבזגנכחוכגוכוןסוfכובס .ינג.י!כסבכרוכיוצאהאשהכמהפר}לי<.לומ 5וכזכIכלולפיכך :נרוככנויכיס:גוס

סזגיספסקסזגמזגנכרנמ"גן::'ימטסימוכרומ"גל I בr "jו .חגק'יו rוס 5וכחjבזגורגמ!במס •כמסס
וונחסגגפנכפחסכ"גוככיגמיסוונח~זגנגסחמחיצתומנחששאינומיהכזעיראכראחאר'אמרךכנכןמדריגגווופטמדסוכח Pנמנסיסנר'יגחוג
ס tגrכפקכמחיוסגס .נכי!כחס~סימזגז.וקגחכעתכfו)(כוכדגרומ/יט •השרתמנזלאכילפנים •ענגסוודכיIבנפחוויסוכו rנסמjבספווופjבוסייגו
לקזגדרכמיוכמגסכפ!כוקיסרכ rסגjבגגוכפנינריהחנינארניאמראל,פעלמהולישראלליעiכ,ניאמר.jבכרדכקיןזכיחסרינקי :גידסנ!בבכחוסייגו

וס 5:ג"וכ:גקנכליחומכ!במר כf~ככרדס f.IככריfכחדמגיכבכיכדיגזכזזכנןכפניזכימIכווזכקרכין
סמרזימ 5חויfכ..רזמדננמגזכוכיימחסבככ~מרזפרםסר'ככס"יג. ," cכרי .~דדף'ירסמקן('.(מסדר tר'מ(מרננמאיוסףיד i5'.סחבכIכיק .כמ!ב:גזכrכוכנושלשר.ן :'<רומ

סמךזכס f.Iמוסובקסיבככסימךוזכ"ובסזכיסר 5יjבל .מיעגכ(דריסה .מ'עגכדףככ~'ך •ננזוידף,מ cנרמוכר rג •די' :בככיסופסונוב
וזכזכנסבכיIכ:גכפ:נימ:גנכפלפגזכיסכחמז:גגכ:גובלח!בזכגמגי •fככפבככזכסולישראלד

מחגחנכסכסIכגיסגדימגככרךפיס.jבזכוחוססממדדכרגסכומכ'יבכיIכסג l/ומסמדסיסיסזגכמגיjבfכי(ס Sכזגמימוחסוכגגי!כיסזכנמjביסjבמיכסננזכמוןגפיכמפבככזנסכי!בלמכיIבמגו
סמ~סגגנפינכיjבסjבסומ'ימ'גפירופגפרטרמויכבכוגססיסנכסורססכמiנוומגסמךססזגמכנלסjברח

וכסוגמחנכסרוסווגססמדססיסמני'י(נפכוספר~סכחמגמנכחכוגכל'יiנזניסחוגדוחמנ~כפרטחלייכגמ(זכויכגסגמ,מבכ"פסרגיוחjבמרזנגנטכמרססמדספ'יומסנכי!כ'יזגויג.חרוכח
נמjבסגזג!כרסס rונ!בכיכנכסורסמכסןכסיסכחדסוכיחסברוכסמוסjב'יריניס bסכחוגיפייססגjבספיפגג!:גרמונכמינו 5זנוכוככוסכרמסjבכפיסזגמנכרגנגגסגגח!כפקניגונך.פודוכגנן

סכIכיססכוכח Pזנסזגפני .ג!כחוס rויז I ,פלטסכ!כוףכ"רכוכוןגiנרמ,חיגי sמק rנמחיןכ.,פקוזסס~כסזנבככוחנ!בג!בסזגכ!מרכמךסזכימסjבברזכסכננניכגזוסדווכומממרומוח Sזכוכ'מג'י.וח 5וכ
נימוכפיגןסלמוכוומרכjבכדזגו!בjבפגסבכ"יגדסומ 5זככססכימוזכסוונפני .יזכ!בוודס f.Iגכוחמריו/ר Iס:גחמכס:גזכמכ f5כזכ:גככוחסוכפיגךגנכוגסננימסננגרזכויךיבככממגססזכמכ 5מ

jבככלוjבגכחסיריגככjבכמגרוח 5כ:גמניחןזכסוזגפנימכ:גוח Sזככסנימןכפיגןפרכסננכמכחובזכלjבסיס:גלחJנווחךסממjבקכקכ:גבכ/ן,מכ:גומ 5זככסזכ:גנימןוזכפנינדסומ Sזככ:ג
 •זכסנסממחנגכמנכמסfכן:למנכמחספכוכבככומכג'לוכרזותלjבוזכומוח 5כרנבןנכווימ Sנוסמןכססזכבככ:גבדונסומוגגוjב:גוו:ג 5זגיגכ •/כ Iגכ!בכחבלומ 5זככסניחוכפיגןסרמ!בוומרס
גמיוזכחוקפליס r 'כjfבfכגכג!ככמגזכjבגכונפכטחגסוכיjבלמ,כו:גלידוזכססדגלגזכסוכIככמזכjבוגסזכמוכלכיכחיגסגי(ס rוכמקן • ,' lסjבככרבכjבסכמjבוכלמויננמי(זכסומזכIכפוכס rוסכfו

נחקןrכררכמו A/כיניינניפ'יפומסקכחד 5זגנפוגסספריזכמומסימגגפגמנונו5וחיחכופכמלמסוגמפכנכוח/וונחקורופממככוכככ!כגדוכק rסיזגזגנונונוכסווכןסגוףנגניק rוזג
זגיחספגיורס rגנוו i:סלממדסס rססדכרגוסרמייחו tכסגוןוככננונסרמויגזנו!ימגמוכוכגוימכנjבגמכרדוס rסספייפימכגפחכגנויקייספיובזגוררגוחסרוח rמפגיוו 5ויספןכיר

גפכיןנסמכמכרווכסגסוגיךמכיסגךוגולו 5~וטיפריפכמפמ'יככמjביסיסגמדסנוכנבכס rמגככבוככיוכוככונספכיר'יסכמויוכן'ייסבכוריקסו rחסגמורכימט/ווכקוכפזגפגי
יחוקוומיןגכדוסמדם'ייוחנכוככמכמזכרו rרזכ:ג rו •כפינוווג~תנוררזכו Sבכמחכןכימיוגגגמגנרוסומגיסמןכסננייימרין 5ונזגפiנסנבכייוג:גjביבכמרס:גמפIברימזכמיjבכזכוחס

ובדכיגיוןכזסמ 5יייוומjבזכספובנכזככסו!כיףז:גילסח:גיס:גיוסגגjבחזכיךכרירכמIכוכסננקכקכססךרככמוחווח 5זככסווח 5כמוליננגוו 1:גרלכמרס:גמiכסנזקנכוךמנורסוככמפסחיר
כסיומנככפסק:יכ"סIנ:גרביככוזכיס 5וכגו'זכיח:גובברזכובכן/,ממכס:גזכמכ 5חסכנניסזכסכוגממס.זכפכיכיילזכנ'כזכרמיזסrכקכסןננביזכס:גךכליסדובזכמוח 5כזכוימ P5נבכינסכזרוכ

כלזכrומכוזכג'חמדכגכוס Sזככחינחכננוןו:גזכילמחרנזקבכורזככגלוסז:גיר:גומסי:וזכיחסבלזכ:ו:גימגיחזכורסזמfונכונ:גזכרסידיjבבכככדיכרמIבוכססוכחיסבכסמIכרגבזכוכסוככמ
 f.Iמוגיrכ..נכימגמעומבכורחוIכיףjבכמ!כנסיסיסס rונסןסילס rוחסיסזגסוממחכגכימרכךוחו 5מחזגרוסרכוסךנקחנרחסזכן rונכי!כחסנחינחכיד:גjבחנמבכחככגכיjבמכררמיכוכ'י
רס 5קנדלךכוjבכחכוכסרמ,חיוכגרדרוטנימווכלס rסjבסוכמוכלוכוכניכנכגסוגמסוככוחזגפי'זגנכע.יוחרו~וfכסוכמזגלכטוופננגכ jכסניוכ!כפיקנבכחכחיס r[וכחמגסגמjבלמךס

וכמכוסורנכחיכממננרפיכו!כופיררוJבזנפרפגנכמוכנכיוככמניכממומכספיפדנרייכ Sוימוכחסיוחופספוגו!כופיוחסקדחוחנככנרכיסורס 5כירויפסופירפווכ!כוייסמנסומרוגס
ויפוו""דזגסזגןגנפלסמדסמחfככ'ייסס'ל 5וייפכמוכלונפ!בזגגוףכנרמסמדסמיןגירס rסמIכלסחרוסכךלוכנכחכוכמזנרסיג lrמרכונחגיוכי 5גפמפנמינחוזגיומני .מיו]נכקו('(וגינורבכ
רכזכז.בכודמדסכסוכמס'רכגיי rס~פובוכנבדי!כוךוחוjבמלוזכיסזכבכפלסרוככסמרסבוףכווזכיסזגקוכחסבכי!כס!:כפjביחjבכוכומנסכjבסמוחוככוסגוףוגכבדמייסכ!:זגחכמפיו

כי Iרכספוכסו'י:גרסכיסדסכ!ככמסוחסוכמזכידיfכומו 5וזככמכססדוונסו~!כורוחסנכפלזכוימומו 5זככממרובוכמרס .זכמזכירימומ 5זכזכמדם'מומ Sמוסןימוח 5זככ'מכז:גכזכfpול
וס Sסזכקיוסכ!ככמכ:ג'וכ!בפיסוי:גיובכומחסכמקןכjבכי:גסזכקוסנובמרבכדייןמjבמוכ!ככמ:גfכדסגככזכיח:ג!בנבזרס/פ jlבמבכככזכרנוכ IIזוגכוחס .סמיכויסגחוסנומרחינג.זכרמוIככמ

!ב"כוכjבכח~לוסרגקמונד:גחכסבכניס:גזכוגככוחוח Sזכב'קיוס ,ןבכןכפנניי:גIנמלח!ככחחסי:גסימזכימסכוjבגלזכסזכס 5בכסfכlכסכיכוכררכוי 5רחקכמווקכקגחווככפJבכגוףנכיו"!כוח ,
וח 5זגסמ/ .וכיניסככ'נמכקמסמולסוח 5וכוגכג .יוכיסגמורןיזכומגככופIכדיס'יווייססיוחסבככיססנגרזIכגרכמחרסכרכחסנכנבגכ!פיחיוחססחכרדחIכנחחסייןמנס!בכjבכי

ספניסוכיוזנבכjביוחוח 5וכוכוכניווובחיסןחפפסכמוח Sזגגךסוסזגיכחפפסוח 5וכווגס!:ספרפחחבכjבסוכמפjבסוח 5גוכמכוחסנס!:חיסגיכרסדסופזנילחמנסגספכםחוכבכפיוח
פסו)וסכ'ככריוjבבסגכוככפקכוכיכמסמככחנכפסוכמבכפסוכפפיו/ווח 5זגגקיוסנמיפר tפכסיומ.,-סמפסוכפכחIבחגיפנפכמוכרככוjבריפגמ~וכמפפרוסיסכרכנוכפכוחבכיוגיוחוח Sזנ
וחרוסוס 5וכרכגיפ!כוקגככiכוגכסנוכופכחjבכנוכחגזג"יכ lrוכמוכרסיר Iבכjבמוכרוגמסח rוזג A'יסכרסדגקחנ'יניחןסוכווIכנסמח rוכנגנכ •נסוכייס jrבוסכמט'ימסיסבכיוניוחוח 5וכ

כקייrכמייככככיIכמו:גמגינסממלככינסובסכחולסגק\למר"גכס'יו 5מונמגקוססנחוח 5כזגמייכיסכממכיגיס r:ג:גרכלגןוכו'נמרוסמולסוממברכוס 5סזכ'יrכסכחובrכגסמול
כסיוחסjבזכובסוכמנסjבכתנבכרכסנרמחגוjבסדכיקססמןכסג IIמכרjבזכרחוסיfכ«זגוIבfכמווחסינכס f.lפזכגרזסימיךייוjבכמססנלכמולכקלוחלjבמיימיכורכ 1י' 51זכיומדבכחכחו,ס
כjברכוזכfכורכזיי(כננמ,ננניכסיכ"זזכמכרלסר Iזו:גבג'נרכסקרמחוס 5סזכמפננייחגפיגכננייחס/י Iבכ:גrנולסבכזכוךגמסכגכבכזורחחסי:ג f.Iס'נמור:גכבכגסכוביקלמסיייויינג.חדוגקח

סומגיסרסגגוח 5נמזכמיומוסבככרדמקיוסובזרונפJבנבוף ,'/כ;ג:רכמומIבלכמרסכוימסמוסjבבלוכססיוחבגסגיזסזכמוכלנגוכחסבכיכססכנככוו/ננס"זככסיוחסככבככי:יןjבזגכרזויכוח
 pנכר5נ/מנוקחבכססוכמגגjב:גלמסו(מגוק .כזגוקיןזגיגיככ'כמנקיחוח 5ןנוחולסנססגjבנח(ןכגיססממרכח rנסקנ"ס'י 5לורסנIכל/נ lrמככובווכקרמ'י rוכסמיוכיחסנפjבסגגוכדח/נ IלסנפIכ

ונ,יוס~פIכך r "כבכוסיניסיוכיסבכוזגריסנסיוחספכיססכו rןכ'ס rזגויוכtבוjבירוח'יגכוכנכיח 5נוכfוננפכס!כנכדגספjבוח'ימפסוגס t"מנ'ימנוקיסכוכ'מר fJונכגבכיוגיוחוח Sוחוכבכםיוח
 :כמופוזגפממססןווככ<כסג~וויגפוגסנפjבוחסייפמוכח

 ~' tכיסס prוכרכרמכוחססקנגווכוזקכיכומכיקננחיגפנמסקככ~נ'י' ~,ןfונורפ W'מ'ניקרוקסנכחמוכחחומוכסיכ lr[ו!רינכוכמנלם~רוכג"ספגחנוי P rנרזגווניכמל'ברגריד
נIך

• 



ורס~ •כ!גפויל :t ~ניס tiילוובנוחחל ;tוי<.נימסנכיז tiגחוניס tiחילובגומגומווגמפז
ti נפp לוכ :!ינננגסוקm סגוכנמסונמt; ניסלסt; נגרכגייע.!גקסי"וולינi tולכוuכ

 ,y ל:!'(ס ;tסגוכמ!:ונמוסוfומוורכבכגיןלחזנססיס\סfוווזפגיןכגסווכספיוגכfויפ!גוקיס
לניגוננסjנחמחרכרונס tiיי Jרלווגחגיוליס Sנכופכודנוגי!:חסלך"וגנגיויפקנל Mגח
וtוסס l/וגוסגמנניסוכגיכגיססוכידכיס l/פ

ס"בכרס 1 "סררן r/lובכ .סרכסס rככויונfוכ l/ממכ
וכי!::רורכניבכר:דיfו"רכבכמכנבכס"פ!כוקקככגו
כג"סי"גססtווור"ו rס"סIכווכויסfוכפפ("ס

ti יti ו!:יחיתיתססמiסמ!:וכססו~סזתןפזככ
ס'כככ Dכוססגגימיככססוימתלו(יכרכמסגכומס

ריס Sכוחחfוס Sככ"וונפגחסיסי'י'מחרוזס
וימפיס Dכחי:ג.ומג'סזכוופדיר-י Sס'וחחווכמ

יפ..רקוזtוסtויקסזסוכככבמוכיסוו"כמ"Iכ"יתוכי
ממקבכ"כורכפיסד'כסגחניסרור(י"-כוורסמסוכ
"וקר"מtווורסגכוסורסססכמוfויו1כפק(ינירססגס

 , l/וססובו'וכגומיכסכגיגסוגכורוכורחוכחסחסימ

"זרניכיזסtויסtו1כורס rוג] IIפיfכ..חמיורפtווfו
מכפיסו'מכיtוודכימגמכמקוכפרקווגיכfור'

מייסמכפיסנ'חסוכמפיסנ'בכנתמסוס!:גס
 'חססו t;S 'סככונככוגומינויוו tiכויכוייס Dמגנ'

פנפוגומיגוווגיגמר'כדנגמכווfורוגו ;tן Sס'כוס
ti כפגיגיסיסרוסרדןי:ג.ומספמפכררוכ
מפווסמו"ריס ( nrמדרניג (fכסחובכסכגוכוגומ tiמ

חר (fוtוברו (fכנ rרחוגגו'!'ניו-כי pחמסגיימס
ספסנגגפיתמחיחגווגסגסס P 'גס (fכספ1כוקיס

יפ..rכוקיספירIכו Pפר Pסחררסי'ססס.וסנססו rPורכ

דרןס Sלכומסוככוו Pמינוזרס P " "וrגפסונגו
כודויקכוו tiכווגנכחסי"מ tiכולויככיווגוכוירדס

מכמססומסיוספךנגוגסתרנימומ tiי tiו Pג
זנר (fסיפמ (fכי (f(ככבכמיד (tfווחי (Pf"רדס
יסי"זנמיגורפ (fו (~פככגח"רמ( Pוגי(יככקנ
ר' tiרר " rררןוככג •"יודפורכון (fי:ג.ו"ככמ

יס tiגביסרמכנדיקיסיסיובכחגנמנכמיד Pרככי"
גו Sti'יוסחכמגיסססרמחכמגי Pגפגיסס''וג
P וךסכוירו' .ס'פפכחס::;יוזינגוס5-יריקיס"
ti מוכרוכמוכלווכווזקיסיסגוti גיובמסיסגנר
נגנסןננסיוחסונגזריסכויסחגווגגיכ '''יכס rנ

 (fוכוכוכגוגפגיסיכ-סיו,כס "sכיס tiוככךtכוכiו

"ס~כמ(ססיfכ..סמ (fסיגכסן (fגוככנריג'ןtויו
rכוק Dס"כסוורמי" (fוסכי .כפגיווכגניססיו

יולסזסקדוכמסקרמווכ~ס (fנריפדיולויס
ונסט Pוכגיס Dכסיוו"סכrכרררכיבכיססי"

גנר tiוכוכrכרי!גיסססיובככיוג"]יוחרכוכרלנס
 tiסכווכסמווכלוכי tiו'פ"זסכגונחגוכורגמגקו

ן tiגומוכיוכמומוגמלפמוופמסולrכיס Pוכtויו
 (fכס (fסכסוומ,מי (fכומגכוכ(טווסירמסגוכו

גוכוגווכלכוtויסגסרפוגבכמרקוכוריבכסיtו
 .ננגבוכיסווכיימנגבסכחריככסוסמוכל

נזtובסגגככחיחיגמווונכ;;מנכלבכמtוכfו(
tויחסכי"זסוכקנססגב'יי"בנ'יסגבנס
לומיססגככבכיכיזסטרפגממנכ .בכורנ"ס
רימכיןכנורכיוייו rמומחרסכגבוןסגס<גו

גיסמיחוכריגן Pמקיו :ונו' (fגורגיט (i:\ fכ
(כככודגנרכפיווסגססירדכמך pסר fPויס pבמ

כIבוןיכזיר (fוכמכ"יוכרר pסמדכריוסימקז
ווורזכנוגרגנלרנריוחקווכגןגיס ;tכ Pכנו

גמסרמכסיורכר pמוכמכמגי pסכווריר Mו

רמזגנקסדר,כקוענכק·סךרמכזוומ'יזנריכסדררנ::ןזבריסבנקכרררנסגמדברב :::ופעיססררוחכמומ'יקייעיזמסגחאיוסףידכמ ~רנמ~וכס ;; ;t \שאייה
' I בדו,סP מנונוסזסנג ,קוין'בכיןC וו."סרג"כמזכרכ :כןכי(זודוזרסכרמסיחמכזוומC ק!ירו::כמיננכי ."ע 5רףרומ)!ר'רנסנמרגרו :קרסוריונ'רC ויפ: 

וכנסכנדיוממופסבככrכנווךסמככר
גנוונווזו rמכוי,מסגודומססןככד pכינו::וספמומיסננדיסיגנסגגןכרנווכ!גנ::וכוב rינוכמגרנוקררסכסססכסגכבדיסרז (fררןחור"כחרךופרס'ייריסממכנדיס
רננוח jAי!בסייוכחסגיווככר (fכ!ב'גגכודוימוס (f!בכבככחוכגסוסזסירסדסןממוסריסוק Pסנפ .כככופ!כוקיסנוסכיסגנודגומסוניסכככודיססכ'כיונדוגסכדכיספורר (fסמכ
 fכfנrכנבככוגדיגפסומסגוימוגסוקטןככער!בינוסרקסדםוסרנומגככונייפספנור"גןבס ו:::!פיפנ"וססומרמוימיוכעסומסבככיווכונגכומסיקיימענודומיכסוגג

ויפ!בועננדיויסנסינכ..נורומכוינכ..וכרעכנווססגסוככדיס!ביכוי~עכין::ווfוס;גכייפ..rכוקמככ •וככןסכנפכנגיןנרוכססמ,ןנירו!בכנויופירסוסדסומfווסריס '"טסיfכי.רכ~
נכסוומסנוכfוווומ~י\ס Pיוסכגכווונססרמסכוסרס"יטפיר!:גנווכיכיססטיטוזסו:סווכוקקנססיוחרככנכורסנוססבורנגיסrוfוריכריסכנוככסרמטכוסיג<.כורסנכרכניס-.. tiנויס Pווריססנב
טי::ויסכגסוווסונסנודסכככמן~נורוגסרייוסכגכווובסזסומיןנוססמוכיחוכנונגגרסחקוסומיונוחכרסגססומסככרון Pסדמחכ::ווכימסטגימ .ננוזרוווכוומכןיפ..גינויוח::וחמכוכומוכו

י"וןסומקנרסומסמסזסנומככרגמכמי:וכזס::וענרווחככרוגפיכבדיו bכקיובכגירקרק tiמוורחבככו"נודסופךוסגוונרגונככו::וומי::ומ pו"מכסימ"נגונדסמככגורןנרןפכ Pוגוביו
כסכוס'מוכ pוכיוככגכגסגכrכנוכ::ונסוtויסיימ Pגפסכ'ו;גסכוכבכייחסממרססחספווומ!במיכנפיייס;;יוומככרמוסרכבככגגורגוככסזסייסכ'כחמנורכמככרזסגגוכיןקייג .ננכרן

רנס (fכ :Iגקיורי!בגחייסוג rםכייןרחסיכסבכמסויככ!גומכסבסיסכוורסכקיסכריםמ f)rסורכס ~ (fכ!בכרמסוכסוגיסכרמ!בוכסכסגכ!גוכסכיססיוכוכבכיימוככספממ . :f)'Iסכ
סונס ;tרפדוtווי!בסכוייס!::כיססס (fקודססווררדוקמכוככרrכוכריססיובכ"סכג::ווקודס (fסוווכ'"מ~כר rמ"פי' (fסחזר!בככימוייססיומגן;גרכיפמככממחרגותוונס tiמגססיג

סריבי (fופבנוייכוגטיימוכפירו!בנכורכככפוויי,רספירוסוגו'::ןימיקרסנג" Pגיםיכ"ף (fכוור" (fמובכגמככיחופסנגגגודססומס (fרנכסוסיכוגמככ (fגrכומכווכממכסמיוחווגו
סיוםנוגעיימס rרוןפככפסוומפסרסומיוןוכ:ון"בככסווגככייו"מ bסנככIכגנגיו!ג'גסגמספילס ' rוחנ~,נבכרוןנקםחינוסבכניןניכ-סיסמונבכ'יימםוכומססמכופק Pח

 :גפריס]ומגטיפזיייסר"נכפנכימף Pסנווופי'ופנכימבוכבIכימנ'פנןננגרןורו 1X1ני'היי[אמרו"טכוכורכוכבככסנג(ו'יוהווינפסון Pכופגנויימנגכסננגכי~ייס
יחןי

כיוסףעץידיכיופרקשכתירושלמיהכותבפירוש
rכ ;tכרכיחפ"ותפיסכ'כםכחרסייוגגו'.נכוכססכינויו:ככחצינסכיככrכיוככיכססרח
נגחמזגיגכווכר •כיטרכמכסנומספוכ bומrכקגכ"כמכפיסר'דסייוגזכסזחווכמווריג<.ו(ס

גכווכרfוכ,נגםפפנגכוכיכל(לוככ"ס):סנכנורנוסגכנורםרנווכנגוגינויסרכמ.יסונומסקז
פגינסול" bנסנגוןכקגכגחי 'וf •פוככווחניימגfויכוסוfוססרייו bו Sכונוכuורחוםגכןכק

 .ספגככנויכל :מכנכס«יפגככקמנורכגן mגו
 :מסכחקוס ,,,!בגמו (fגד .מיכחקיס"כויסיסלל

 •בכייםמככמקיס'גדרםכמימיfומרוח tiכמייעומדרשיג,אוותחיחםעושימיוכבחציאברו.ררבי
סםרממכורכי,fpכרוגן-כקכ"ס(גסוסרסםה.ארמאלפעלמחולירשאלעקב'לייאמרכעתמ"ט
כפכיס Pסככגכמטססזממכגומסמונוריסגחומפוצצתלהיותiכולנתאעתידהאלע"רבןירמיהרבי

חחכוס כI:'גכונור .ןבגכסגרכרלא :נוחווינחולילילן Iלי
מפיכודסמם"כווכסבדוניסכריקיםיסיומיוטוויבאאעםשפעמירת tואוכצדיקיםינאה
~מווונכ"כ b:רמהגונסספםכסזככגווגסח IIחקבעתידכחניכראבאר'שם,:נברכיה.רביכשרו

 bנכד ;tכגרורויווכחינגרנדרסיכסוו· "כr,ממלאכישלממחיצתןלפניסצריiכיסשלמחיצתןלעשות
סג)וכו"ובכככרי::וסמ!בfופיכוובגט (fםכג::ןוולילי • Iיל

קכס rוב~חמכימרונריןונתרפאו. :כבופוסכעמחחןםואומראותןשואןרתחאכבומחשרת
ובגחרפ"'ירבכ (fחכרכמייכ .יס Pסחמיכככםפעחיותאברלויא"ר •ח IIחקבלכםחורחמחאלפעל
כrככרכיסוןגפיחו (fדססיוינכ..רוסחגוrכ' (fויכ..ענחב)(רגימ~רזד,ד"חזחבעולםכעשחכברולא
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סfוכסיסיסכיגגוכוגמובו'וכגiכיספופרסfוגסיסכוימומטרfויט!בגניססמגככיסנרוכומבורניןכןגככסרקניעכימךכfוזfופ"בגובורגמוזסוסגrיר .מככסעיסגמוג'גיונןכיכס
נייידפוכמגור S 'וק Pגפסניfוככרנפכדכריוומחס .יחגכנוכרכיגימ,פניכבטגחוככגמקגכוגכחס:ייוסכ i:1זק S 'כגךסכבו!בסגומרסכגוגוגפי .סג'נספניגגככקכfונר"סונפיוב
ירבכוגמכריויפפסוס I:iויזסנוסבורןחג:יtבדסמןייו Sקנור S 'נחספירוסנו '''רםופי'פס Pחוכסמיגמחגגגמtבסניtבכח:נפוזננימקסוג'ינורפנfומכבב;כחוכודגגפיtבגינספני

כחiכפךניגמוק Pופ~יף tiסמננקיחס rוגמ~יפסנקרfוזסגיסגיחחכסנורןככןיfו~פנוכבןספרוןפי' .סיסגנגיfויסטרוניומגיסיוהלא :ממגיסורחיסכבכייי.כגוסככיחיס
יננ..ניווכור S 'ככפיסיסככס(יפ"כככמוסככfוספניוגסיוחגמוגדסספסןרככםגזק S 'ס rונניבכרךזככסניפניגנוסקופיימס.וגוונמפגפחמןטורניחכנוספגםמיסיני Pסןססנננייייססנדוג

 :)ויfויכוסוכבכנוגחסרככוחוקירסומפי'ניוחוממרינימר'יכגחו!געסנ?יןדבכוגמניככגגניבכגג
 .סfוניחנוויfונירכfוזכוגוססנייבככמגנזסמיניניכוגנמגfו Sוגט'ונ,עמניfופיקורו!גטכוכדכגנוכומכוגנפ'סקוכבכיוחנחזכוגווגמטfומדרועfוונמסנגיבכסנגיחמוגיבגככג,סהוהז

כב"פנמייו Pכגכרכמוובככסבווחגמגחןמ Sכחטכגוינויסוטגכרנןסמ!כירסמגס ·סגננונוויטרחסגfויפמגסרכריווןסיוגויטככבכונfוטיככוחגוסיסגגוניוחרגיסוחfונירז 6
 :מייקרורגנייחחובכגןוכסגיטינסכפגכרוככיזססגןבכניגפניfו Sסןוגטבבסזסויסיוננייס Pססכבוחיסמככוגfו!:יבוומוסיסיחויניגווfונירגחונוחנכנ!גגחסגחונגכבו

n וגגגחרזמונססיחסוריאfכוסךרגסקיוכססיחfנ '''וfכמגטכחםוו'"גגבכוסססיסגiופו~וגוחפS ורמfויספינכגככקדטןןטי\וחמדיוסחגfוכגסרfכס'וסכיםP מוססיהורימS ס
טבגוממרבכחסובססגומיסטסניניבכיססיווגfוסרמ,ספ"פכבקרטיופסיונזכנובו~פקינייסכ'גג"'גפפוחמייכיןסןווח Sמרמסחריומרגסקכונספסימfונכ"פכחכז .
מניחיחטסונסfונגחו!כיפוכמככגפונר!בניססססככוונסיני'ספכןנכוטיסטמססחבוחגוומןוינייסכ'בכסוחונככיומרטרגסיקנגגמסוגטנכובכסכביויtביבויסכ'נכוטיו~!גוריfו

 :מגסמרוחמםמגמtבכמדכןכגסונfוגגמוסIבכיחנסרפח:וfומח!גופכיסכנזנרןוסחיסומכוחנ'כספריtבוככדרנכמייניסנiכור'fווגוסfומחןבוססfומדגניסיסכדייני'סנ'גבכגנומ
פניגניקכגניגנס:רfככניכקטסככרמסוווק Pניפגנידנוככבוכוגנגננבכגספגמדוגנניו!גיףוכסטכגנסמrכדסגגגובורס Sכומדוטגנידכויס Iפ~ויסד'בוfוגוfומדככגגס'נינקסגגוהיהט

נטמרגfוככ 6כני!בסניגנרfו:נבכוזכנןfוקסוכfונוםנהנירחוגניבכבודגכעיtבכינספניבגקגככי~והנטס'וםכךק S 'נ,כדנככטסגוכככסדיןגגבכגניקוסנפמכובכז"ופגיכס
כ'ווסfכמי ooפרגגימוו!בכסיגנזסוניגכדבניפגסקרוגיסנסןוחסניגנס",,ייחiכנכוגסיסו f( ( ו!"מ,סניfוככרנבכ,זי Pומרוח 6ס,מיו!וג'מגגגניכוונרfו P'יזfוחו< Pונ •עןfויס

• P 

יוסףעץ .4

עירובי!םסכת

הכותגפירושידפרקשכתירושלמי

 •כחולדהחעולםכאיכלומשלחואלמהאמרחדורבנן
מיניםחרבהבים.ישכיבשחשישמהשכללפיאלא
אמרוחורנהכיםחולרה.ואיןביבשהשאיןמהנים
החולדהמהאלאכחולרההעולםבאיכלשלומהואימה
למייודעתואינהומנחתנוררת'ומנחתנוררתהזאת
נורריןומניחיןנורריוהעולםכאיכלהוכך •מנחתהיא

ולאיצברגט)(rו-יגןסמניחיוהןלמי jיודעיואינןומניחין
 :אוספםמיידע

חראתאכלעליהד\חלויבןיהושעדרביבריהכראז
אפיקורוסרההואשמיאמןליהולחשנשבר
אמרליהלחשתהמאןליהאמרנפיקכר •ראינשם

מייתדייחאלוליחהויניחאליח.אמרפלומילתליח
 :השליטמלפנישיוצאכ'זl-ננהורייותאשמעכןולא,

נפרקמערנין.ככלעירוניןמסכת



ניוףסקץזחפרקעירוניןירושלכז.יהכותבפ~חש
סוכס'סכככן-~סrכםרוכפויג.כ'ח'ם ~דוגג'קסס .חוכחכג'מוסוחס'כrכודסנגוכדחגמ tiדוכ ~~ס;וברל~נכנכוווכקוםכ!במרנגר"וfוכ; .נגנמוסחירסטחכיי Mמנקסג;יס'ספrכיjו
לכו 'ככפי'לכוגכמסלחבמסיככפ!ב:בלחמ"ליוכח rננגגיויככ!בכ' .ס rכנסIבמכוכ ,'ר Sרכיכפכ'פסיככמנניירגנניי SנגממנIבנמ!בייגגנגדגוגגוג;כס IOגסגמדסדנר'ס'ס

נכדוירן..כfויכסמקו!ביימסגייכממוככ)'י(יפנסנימרחעסיססימלנמיככיגממדסfויניI1בס~ויכמככוינרימ:::יכ!במסבכעכסfוח rננגכגמגכיר'וגfוסIבג'כסנפכייי!ב'יד..fו!'חככידיניניר
גסtבימכנגככידסכסוכfו:כסקיככדככIבככנכנ!ככיונגמדמיiIורס'חיממלמ,ןסיס:::גכגימ,סג~חי 'בI !'Iובמדיס,!גיחנובזנלמ,ס~וכדדכנגיר .גפכיוככוכדחיל P ~ס'חינגנוכובכ~סfווכי
fוג~ "מט..<יק'ג~נחססל'מ,כוס rויבכלק rחוכסס~ומלריו Sיfכך pוסו~סקוזמיםכ' m::כ~מז

גכ':גלחנכוזכניחקסtי~וגזגחיככמלזמסtמסיסללללגכחומיזגוככfכגיסככדכ,סייזגיס Dסס'וו~כיסו
 לבf>Iככמ.פכ'סמכמפכיסס'יזבכומIברגמזגסוכאירבווביהשאחיהלפביעשמרעמירותשכמרמכמככימיס;כמסהפי'מכמס'כי Dככסי Pיוסיוס

r בזני~כנכלנכב'מנסמכחככנךוIהשכיבלפניעמרגוחבגמנגh , דנכחניובמל~סגח'ככבי~יסשילהרביתאיליןבשםחלבורביmווP מכמ!:כי
לןכזימופl:יל .סיגכגפכיזנקב(גמי~ווכ'זנדגזנ •יריועלנותןאלשיעהיהלפניומיםמבiכאליהואפילונגכיכ!ככי 'סממניIברחו!בזנומכגגגיופסרסס
ס IrבגוזנלIבככוניפכנכ) l/(קסנפכ'ונגניזמיי pמייללן 11 11סיסס'יסגגובמניירוכנגמרס rכגכורוכניגמו

כנרכיס'ס PפרוIבסיו~ויוכמנסכוסרוקמככתןא~רהמדאשרשפטכןישגתאנ)פהנ(ממטרגוגפכיכנגנידוס'ממכוסלrככמומרזנמוfור
כוסfו"גש';פיכנ'ס- Pיוס'וסגגונומיר,כככמגיסוהנערנ) וf"ס(כת'נ •אלירווי IIעמיםיצקאשראלאכאןכוrכףחזוסכניכוונכוך .כבכלוחויזנ'כג<

סהי-פ'זנסזנונמלמיסוכב'מכגוככ'מ'סבrכמסאלאמרשתלאהולאעלי 'לפביה'אתמ'ז!-רתשומאל (fמ r <כוס rמגי~סנכח Pככס Pוסומלכינגיחמליfכס
OO כיו!בגגכנככסD וכמסמגמ'סכיp כוכחלP ונככיוגומגכנכלג!בסיסלל •ל 1ללליללמויP ס'החמ!בלמבנוכמ~ D כי
S'P זקOOOO כככרזכונכג'רבויעפניששרתשירותשכמרמאא •יעפבובנככיוכנכ'וךיזנ..כו;זומנכמכגכלP כסיססיוסגכמיזהfמ!בלממחור

 :כנכלו:ווימיכגכלכוכפכיכנכמזוס'ממויבא )מ'וחמ(סשמעאלי 'רתבי ,כינה !t ~הלפבישרתכאילוגופנ"ממ;יסגסנכמקו Pנגננכמוכמסגכי
זככמיIבנכזנIבוס .מ'סמכק!:מכיסואפילולפנימשהחותןעםלחםלאבולישו-אלזקניוכלאהרן.ונגודלכ'בכ'חזנרמ,ס~ווךכוס rכוJכיככfכס'<ס
<וזכרונרין<גפ'ונגזנזמ'מIבלס'מיגחיגכזניל'לילחליילי~ינגכס rכ'סס Pו'סיורמממדיIבנו'ו PנסיהפIבר

r אפג,וכםור ;האמככל'לכיגגגייסגמ,סס'ונייובסוך'נגדכיסיחסI ל'ג:ב!זנסדס"וכשרז.גקבכןמאא •ואכם'J P בהפ'נוככסמיימ' .מג'סיגפכיI
כמ'ובנגס'סגןגנ Pנונגיסס ס'ו::ני'ס'נ'קח :שכינהפנימקבלכאלוחנרופנ'מ'סינגנוד'!בלנמנרוג'גונמסרוס'י~כמ'ס

גדי • ג"וf<:חילסגזנךאשר :נIבזנ!בוזנסירלס i:(כומומךימייiבס'ססמננ~סזוככגגמימס
רמדנfונס"ק .מ'יכקממיסק 5ד'מיזנמדגמוןחפרr:כוק Pנפמסס ר;: rסוfוכס rו<כמסכיירנכמססכמ
כ:<ךחנכגIכפ'דנכז'פממרוסגמרמiבלקהוכל Iוכו'סמלןויכמכממרוכפ"סמורס '''בIרייוןס rומג

גזגנקכינכימסייכוזנ'סק 5 'דמIבלגווכרריו 5בחצירותמערביןמהמפנילויבןיד'ווש'~רביאמר Kיכווכמיכוו'~קלמתומ s ,סוהוס'גמס'ססינוימ~
ק 5 'כקעלכיחמכו .ייונכנסיסכמ'סוח~זנ'סלספrכוקכגנזנIבסגר rכגממ,ןכיIב"'קiבסנסידינג
הכינכiבסיסגפכיימיסמכקןבס'סדמ!כ'זכככיסשהיתהאחתבאשה.מעשהוסשדר:יפמנייבי'ומסלוזנססו'כמימככרמיקכיסזנכ'כהורד

דכקעס rו .ניג'וIבהלטגוכוג .'זיגכגוכחונסבתיהברהנ~דעירובהושלחה •לחנירתחיינונה"וייוחכיס i:(ככנגסכמוככיכי'מסרוייכמל M 'בIמו
 :ככככוירסייחל!בזניטסינייגסככ'סינקהIבראמרהיאמיהר,מיואמראתא ,ונשiכתיחגהפחיהגינקלהחייביסמ 5 'סיהיי;"fוכמככליגייוס rי<fו
קסוכנגריג.' P •נגג'נפג'ה'ימזנסרמגהוהלא 1לל I 'ג-פ l/מנג I):iבחמלמ'ככסמק"ס ו:: rוגססגנודגגממ

כפכ':וכינס'~נגגודס.לומ'ס'סוכמס'סעשוכךמתוך •ירענאבאויהיוארחמההוותהכין~מרגוגככנכרוכגמימ,iבס'סpסננודס Ipברfו
סכמ.ומסמגכומiבסכפכ'וסנמ .מגנוסיסנfווכלבועםררכידרכיה )כסגימ(יב jרכרהרא •שלוםוככמופי' .רfויוחז'נגכרככו Sוסוס'כפכיכס

יססכבכוזנזגוכiבנכווור!:סיסכע'סמIב <:כ rכסנמ •שולםנתיבותיהכססזסל OOזנIבסכ'מנסנכרוווננמfכ'עיייכיך
 'כפנכ jmס i:!מכfוךאל:אממכמגינממ 1J'גזזנמל!בחרבוסrככר'פכ~חיסJכורכיפנסממ'סייי~נזני

 :מ)"(יפ {" 5גסימגככ'יי~נככ'הח' 5ני:עורובל'סנגכ'וJכיר'כוויפ"
Iבכiבזכחפורחfו •ייימ 5כחוזנעלכ'זנסמפנייא jפרi:כפסחיםתמסב-יור..ריו I:i Iובוזי'ס·:'סpו DPכויק Pפגפס rגrכככין
Iב'נוומ.גד'נוסטדגר'נופני :כניכו' ..זנסכגיוסיוד 5כו'כככרכרסלומומממזנגו/וסיס

גיס i:!כמגכסנגיורכי,'סנגנס .ס rבכסס r;דכלעמוהכניסלתיבהבכניסתונחאוימראחאברכיא pכחומ '''גפלiבגחוגיסימגקורסומגמיכס'~למכ
פניססIכפילוכורמסכ!בימס:דבובהfומדגמ,iבהיהכהותשהיונשעהומרגליותיבות~טאבנים . : )'סס i:!"פפל Pנ(רנכי'ךגמוגמנונורו Sוfויך

 :וחIככק .בסבתוה :כמנרמססגור(Iבוךגמוגו'סגמס .מ,כסIבווככככומס i:!דבונהי
כפכיגןומזנלבספראתא :יחכקווגפפתיה.שהואיורעהיהמבהירותשהיהשעה,וכיוםשהואיורע ~"ננג'ורח 5מנכ'רונ'כפ~וחוכסניסס'ו

מוסנחמכ'רמיסג':אמרהכםקיiבחכלזכסfpגואוכלתחיהוישביוסאוכלתחיהישלמה •לילהל Sסחזכנכ'חדמכגמכמנגיכסגס rזנהמד '''נג
 .סכוספסוגומתוךיזנגמי:נfומגגימימיכמאןלתיבהתעשהצחר )י וp .rמ(כיכתיב.והאנליחלווכזכוגכ::וכרכומכנ'ממ'יכככסג 10וס'ס<ומוגכ:<ג

 'דזנ"חנגוכזמסהככ!בוסגיהסמ,ו n "ר\פכומכ '.המבולבשנתמזלוחשמשולאראמרטטכ'כוגזנוסבג'ורכגכי~חוזנו 5נגסו i r:(מסכס'כ
רכיזנמס rג~יקלסטג'חמדנמני'גמהיךמ' !fזס •נגסטנמפלגגימיגמךוכוזנלהזסנר'ןזגליסב'

ספעס"וכ<fומ .י rחקכסכחקכ'יס rסנסגינ :כי' 'יסמיפנריכב : rוכסי'כמ 'סז(מגמןנכמאיוסףידס'מס i:(ס pסמהת rגחבכנכרכחסנכסרססמסגס
וג'ממכ'ככגנפמגכנוחחמנוכנכייכ'IבזלונמגכיזכסזנכרמסיססנגסייינIבכ:<חסנכססכומtכ
ומככ .ס rנגםס rככנגרוכחירנגמסס rפסס rזנזרכיסגך 'ד'ינככממדננ'זכיג'כIכיכ S"סמקנגססג'חז: Iכ~וסמiבסככסכ'זוIבגמחיסנונסמנמכמ ( I/כנכיורנסזנס Sנכס'מגסיכיולמSס
ומ SוזנזכייסIבנדרכיה :זסדרונג~גוכס~גיסiבמ'לנכנגונדfוסןכככיזנ"חימולמ'סס'סז::יוגסקעכיס(כפכיסכiביסגזרןכמסגסומחכקסוכרכו!:קסונוחסז"!"י<..נכרככידספח
 :וסכ.-בJיככחינומכובכסדגריי<מנ'חוסכח,!בכ:<חיס'חס Jגוחמזנלנמתוייגדסכנגרי'נמכ'דייסגגרממונמחי II:iבקסו

חכקבפרק mגזfכנח'כסזכנגס::וניסלוס"דכענווחמנכ'סנגזנוהכביסאפחסיםמסגתני'ג.jjןוJכ'סינגמרוס . Jכיכ'סIבניסונכ:גוסככiכסנגסכדכלנחסגןזנחךו'יינגמס"מ'
כגסנימ,ייחס'סייגדייזנרגכ,יחעוני:ונמכיסכסקננכככחנ"ס Iסיזנל <J fנכ'לנו'חיקוIבכזנ"גירו Sנמ~ובמווי;"מככנגרב'וניסניפכ'כיינו'סונכPרג'!ב<מחכבד

<מינס.מנג~סטסכרגח'נוהאניגס:זנח'נ'דנגנר'ןס'סלהזב. : Jזכג'חגכססופי' .,נסל'סiבכמזנל.ילחי'כלס"לר'ס'ממלiבימנסונ'ה'\כנכוIב(מגך'IבבמנIבזנירחrכייגגנכ~יח
נגיקל .גנסל'סIבזנחיייחורס Sס"כויכ'Jלננ'וחעוגיממנכ'סנגתיסגכ'rכדמזנלדזנמךכ"fכנכ •גיי rחדכל'מגמנכנסגדיכיזנונכיכסזננכוגסונס PחנסiביכמגסIבמכמס'חס , /IלIב~מ

סfוס"כויסל 5ו Jרמנוייכ PדמנמסמיכסחכוךמחכIכזנו'פחמ~מ .ךוקמ י:: rזנמיוכסוגחסינ<..סזנקככוכגIבונכסל'סמכמזונמקכסIבנזנסו:<וכחס'חססכמגיוןס~מגסגייכחממ rו
נגItמ i:(סIבזנסנכנירסכזנקיסה'גמ'גכיכסיוסכ'ןכיגלסיסיכמ .נומ rסזנסמסולא :זנ) I/ (!,(נגכ'ס i:( 'מ$ל :iכמ'מיידממד כג!:!גגיוי~יומרדנלכמקוניסיסIבנחמח 5גג~'סנגי:במכ

נכסמסזנמכווכר בI' .סמכוונגס"מענכסזנסח"ימ .מךסכ"'גגנכככרס!בסנמ'נס Pככ:< i:(קנייחלממלכמקיומיסבכנכומזנונססזנילסס rכיריכנגכככמכסג'רהנ:ןכזכחיפזכ1/ו
 :יסיונסנגסייכוכIבכימסחרזנספכימיבומססניונ(ג~יכוחניניכסניJב-.קיףגד'';גח<מס pוס'fו . tD"נננגרממדגס r 'בlיד'מחרכוכסגגלסכ'חכנגנגנ~יחוסJכל'Iכזכדינג
 י::גסIגוזנגגד Pמזנלס'ירמכיIבייסוכןכבמגסגגכנכדכיקסמסוגסיסח:בוגסמIבכוס
יסג'fויתכלןחייזכי'יס Iרנדכקיסס r ;ס rהסנו'סרונג'סממ'סיIברמ(גגי-סס'וזנדיכ'מ'"",כסגסבסנגככ'ר,גוננחגוכסכססיסנגוךפלס'דכלמסיקוןכנייןזכקכסכג<נייכrכלמiבכוס
ס~מכוחכגכIבי'סקנריסמכחיכוככ"זרמק\(מוסמiביכ .ס'כוכבכסוח rכחסגוגומגכ,חככIבמכיסגנח'ק"נייסכחכ'סיס mסכרמומומ Sמג I/מר'סזנ!:'כוכנכסדכריזגר'סככפrכוקלמ,ס
רכומיבוימכמגגיספר':בסנכגiברכגכקנגוסיר'IבסנכגIברכiבכקכככוiבסככסכסמממכגגככגכוכג'יל'כ~גפבכמיסמגממנכeגרלסטנגסורו Sכוjjיומ OOייג rחכוזכ pגימסזזנןככקליגפי

r בנגזכג'ךמסקכסכמקווג'וייגiכוגסכJבוכסמככ'דגסנגוכ'ךממדסומנIסוגקייסס'וגסP ךיכ'רול"r בגנוסגוונחכימסמחIכנכילוכיכמקכחIS גס'ומגיירוח' P סורP ב'נכיזכi'במIנמ
וכ'יiבווכמגכס!בזכוףנכימ Sooכינ..'מכננכגכחטכיסiב'סיווסומכח rכוכס Pסככחממ rגכעונכג!ב'ייt"נז:נגIבס Iגנכ!בימגכוכג'למססלכיסרIבוחסומכגדיל 5 כIס::ססכנוךככמסכמורמ 5מ

ככמ~'יימרiבסיחחסמגסגססמסיסמח rימכמוכממיסמכIב'סג'Iבכיוiבגוiבגןסנינמגיכומווכלזנסס'מיך:ווכזסנגסס rיזנמממך'סכיjjןליסססססי'כיילססיימסס r"פיעג
קרסל pגהזנססfוכס'ססניכיול'כ'ס'סכ'פלס'Iכגיס'זנסןו:iכוסככק!בוככנIכסגייכסהח rיזנק rמ,מככלונמור'ויור r'נגרגנסיfוח i:(מ,ג'כיססIב'ס'וגננ'נ'ס:בהרגככגוי Pס'בכסגכ

 :ג'כ'סוסכיסנכiביוס 5ננסזכfנ i''' rבנכססגסכס'סכ'גיו
כנגחסכווrכ rתומ'סמיסכ:ככגlנIככמiבננוהיינגכמכויוקיכלכנינסהכוכחי'סג'וסמגוכחמיס סי;::נפיגו'~ iו'ינ'כססוהיהיזנחיייססי';ה'נימינ'דנגין...נרןלמהפסחיםמסגת

מנוומיי'נרסכחכפלסחגפרם'''גחיגסכךסנוס Jהכ iItבפזנ'יסנמג Jוונחסר 5סזנפרונךנכמגפ'ס'מסקוiב'ח"ממכמיכסחנכםססל 5וסגזכיגסזנקiבסיסקIבס
יפוכוקזנחיגלמיחגד'כסJכווס I5בכזננומרמסמIככוסחכיךכבכ!:ומוסו Sגככסגןמסמ"ימגוכ] OOנiבכמסזנזגןמiבזנiבוגממזנכסגגגךגל'ינמרזנסססזנמ,כסJכוכס Jהכמ I/ו'

 :ס'כוסיהמינ<..ייגממכח i:(ו'יס..יכסמגוןהממפמ Irבמסמ'סגכיימ b~מrכייג!בסממ'<ומסזניסיכ'דזכלייכסזנכו<
י'נ'גן
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הכותבפירושיטדכפרקפםחיםירושלמייוסףעץ \)
נגנג(ז:ווסקססקורנכחcויוחרוסימרנכרורוס Sכבכנסיונמ,וסמזרחננכסנסשנינוב .ונככרורונמרמנינסונחכככסוגנגו(סיורח rנמ::יונמיסרחנונ IIרמגנ •נגנככןניב

גםנIככנכס < l/רבכרוIכו!(ובכIווקIו!כמכIווו SרIוירבכיIויביגבכו j/סוי/וייבווגיסIוכבכוך 'טIומכlוורIו r:ימגזרןריס SנבכנוIויכו j/גסבכסרכי <Iסככנמזרחlונריסרנל~יקי
Iכ"םבכגוונרליך Sוונליססססג::גיסוIוו j/ז j/וסזרנגIו jJ/גסויובIככיזי,ו j/רבסנגכיונךיגIוגגוסוגIכייגזגרזרכגגו j/גב"ס jAי~כו .ונרסומגטונIוקססמ"ג j/ורןגובסומונIווק

Iכוכס j/רזוסזלIונלבכיניIכזורנכיןגזריבכסIכבכוןבכיך f.lוגיבכIוו pנרrוfכ j/סרבIומכIורככשק j/טסרוס Sגבכככיכס j/ק <Iונ •זסבכניוגסס,ן j/דמבכ"במזרIוככיןכונייסוסבכסרססכזגרסוניכיס
דקי(מזרח '(/כקבכטסיס jS/וירזלבכיסר j/טגבכו :מ/(זרח j/דככסרדינסבכובמרכון

ככססקכמכגנו(:(גניסגןוממרכוחוקיןמינ(ומזשעהכל jפר"'יג j/ויסר •גגנגורססגי<.יס •ט'גויסכחניםנ
 j/7ככסברכי(גנדנמרכגנכחרקיןנונגסיןוגרניס ןו...,יסרמנ.ככסגסנומיסןסס(גנכ~ככדס.

 :ככריסססז j/ונינסקררגיסוססדמ,נו j/זנקרדיניףגילוסנבכיככ!כורכזסוטגימוח
ויסנIו,כס j/יסרכitסגסגפרחו ( j/ככגלמדנונרני.אמרעצמוכלתמוקחזרתוחריחתיבוןחזרתבוגפיקרנ.וקרגגןגחן j/נבכגבכIכוקסחt;סגדי(

סגיבכסוכגסריןמג Sובסוממגמגנרנקרגןחזרתמחלחזרתאיתמילוןעצמןכלחייאטר <Iמויfוג j/יטרגנXבקרגןכחיס(טסIובכידיס
ניגמונסקריבונrכנכמIכסגוכובסגגכגיסיגונו Pללסכביחיסמסקיגוגג(ככונגכfכס.ננגגיסגוגסטיסיו
רינונקסוזסמגג j/סו,גו j/גסנקרבסכ"מוחבכיייאבותינומצריםעשוכךמרומופומתוקתותחובכטונרככוכמרגגגכג .ונטוניי!וג"זוכוניס j/סר
Iכמטנסרכחנסרבנכככססינסרגס(סי"נכבכו Sבכאתחושבחארץבמיטבבכז)(נרח'1נ/לבתחהלבמצריםוטכגויסווכגגי<.יסטגבירוסכיסבכובכדסיס

 j/סגךקמנכרסקרנ(נגניטרמגבכככידחעבכס::זס :חייחםאתוימררו )וf(סמי/לואח"כאחיךואתאניד!:גסס!כרקנIונגניח , l/פרסוכו .יסרמגיס
גמןוחיןנכייריIוככיךנגנוגחדסגהדקוגמקטסחוIכ'גחנובכרכלי(כ!כ"נ •:ושיר!כרקיס
נכסןגגני(ככפורטנגסני(גג j/כנומיסכממכגנגיסנושבמ"'יוםפר"'יזנגנכגח (,מוסנIכןסיסניIכוןנrגפitססירךס!ל
דוגןכוסכויסכככנודססגסניסונר fjדק j/חוIכפ!וח ;...,I 1 ו...,סיינוסקרנו fJנrככבכגכסירכפרס.וגרמסקרנ(
יIכרמגגכוכגימיס)רסונו Sגנגכגבכוגיוויסויסרמכ •סמרווננידגIוינ •סגxויסאלו :גכג"כניIכון

Iכמחסבזיויגו j/טוסברמככקרfויגיףזסוסגיrכו!ווישראלוחלויםדגחנים Hאלעזרבןשמעוןרביתניגח!וינ..ויסואתנה :לוIו Sו Sב"יIוקגכו",גסכיס
ססIוככיזיסוגפיקרגוקרגכןן bנככגחגנגוjכקררביטעמאאביןרניחקרבןאתמעכניןושירגכגגגפרסגסניסחגווגנגיוגמסרן .סגויסחגו
כ j/יוברגכסיסיוrו'וrוכ j/יוכרגכסכקרננוחיין..וחשירישראלאלושמתחויסוחמלהוכלג'/וכ)(רס//גשמעוןניכקוגכ(יפ//זנ): j/סו//כ.כוו Sגסטירזסיסרמכנני
ככסנכיוח/ר/גיג.כימ,ססחקינוכככככמכחןנוכגיןליסרכמנניגנכורח fJנrגגננודרפסיוכמ/נ/וגנמ
 , I!כרוב/וג(ויסרמניסגויסגסניסככסככרגגונג(הנחניםאלומחצצריםוחצוצרותויסהאלומשוררככגנגנורמ,ןfכ •רגנגליןכ l/נפגדמ,חמססירסומ

רין sוגנודג) l/בכפרקיסכסגטס!כרקנחגנניח.רניחקרנואתמעכניןחכלהעולחלכלותעדדגלגניגונסנינגפריגיף.כגועיגונס'ג!כינןסיס(מ
טסיוי/ויעכסויסחזסנגסזנמירננכקר'~דנריםחלאואתנח ) (חראמןהלעאנף j/וננכגנחגפרסייסכגפררפגרי(/נ'נפוכמככי
סזסוסיוסיסגסגנגובסכטירסגויסמיככריסויתיIונמרנר /ימ tt 'חומת .סקרנןגכגסנגוונריורחג P ':אלוונגכגבIוטירס
חספכסמזנירIווגביחכלו 'lונקריכיוחנוטחיובניעבודתאתלעכורחלויםאלוולבניולאחרןנתונים : Pכrכיונ '''גפרטIכ/יגוגח .~נטיססיכןרחכ"כ

נככIכגחגIונIויוזסונגניו •IכפIויכופריסוגטגבכסולאחשירזחישראלנניעלולכפרחכחניםאלוישראלבסימחסדנורנגגנ'ן •~מגככיסIכIויקסיפחד
סימוסכמסכIופגנככורין Sסקרנוגיכככוח :ישראללו.אננףישראלנננייחיה P(טיגסקרונסנפי •זנ"רימוכיו

קךס P ~גיווקרנונגיגגננככסח Iככמ!כרגכרסיס Pכמכ"פיגווכוכסססחיקסוכגן •נר'גוי
סומוק Pפמריסחככססקסגובג •כגנונכיומרג •נגסכיסיססגטו(גסג,מסככמככרריססכזסייס

קס rמירמררמיססגימIונמוסור' .נגנזרמפסחיםערביופרקטמאשהיהמיפרקוב/ I.וגגנ j(!ככ iימגrוזגייסנרונך Iגנ/וזס
ירחסונגמ(רסיסזסמ(יוכרככ'נגגוכגפרמונרנט :נכטוגסויכגדוכיז::ו'{ידנכוכrור pמןjיס <Iגןכ
וגסוזוIוג<סגמספכסריססיחסגפר)ר:::גכ'קרוחומרקללחכמיםשתיקחיפחחייארביתני ,ייסן';קסימורס j/.יכגגו'מונירIכגזנסיכן
זקנמנז;:וגסג"וז ,,"סי(גIונ :ימ'ג!(ניומחרישאוילגם ) r '(ככס~'אמרשלמחוכןלזפפשיםנכ PPנייס P~גכפק"וני bרזככריסמ .יפמ pח
P ויקסIוסטIS ניומרזקP כיסIונ •פP ונייפמIכגגטירגנניובכסגינגג/,וחייארני:תנימחרישחכםלומרצריךאיו'יחשבחכםזIככויסti סננגכיסחמפכ

נקרנ( 'יומפ .בכייריניי 5נגנוכIו j/ךסגוגכודיוIורזק SדIוונט"גכזנמריטמגסגוניררין S (וf'ו
 j/סויר Pסנכ j/ויזרירקח!ככסינו 5בככמיrכיךאומרדייאמחחכםבןוכו'תורהרנרחנניסד'כננדזק Sחדסמיקסגבכייג..יד)ויווי//ג •כמגככיס

ככ"רינ!כסגמככ//וככככוק Pווכגנככוסקרכןככככגסירי :דחנכבימז"ס ',,( cירואליסףיויוחרדק 5 'ימ!בנמכסבכ"סrונגנוכ!כסיסעפי
 :וב)/ Iדרכסמגנניח bדק/ Iנפ 'ס,מגזטירגכניכמממירוס:נומנוכ!כסיסבחגזסוסיוח .כמגככיס

כבבכריסדנורובסימסכיכחססונווסIכגככחגפי רסf.Iמ.סי!כירוססניIכונכ~מיקסד.לשוןככסגסרככרנריג Iר/גו'מוזניסגככסוג(ומככרטחיקIוו.ככפניגמגסנ pימנכ!כטסיוסוטגנס
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בכ(יסויחס'(וסגמ .סקרנותממ Jומצייניהשדה:כלאתספiכ,יריושיהיוהדרכי'דתiiכ,ינועלמשליכיןוfנסבנמיוסדככנוסIבכמסומ"זברר Pמ"מכר'

נונוזויס Pסרח,ון "sוי .ןכ!;(רותובכוIב'סגכסיסלב Pכ'וכtבנמרמtבונi:לבככ"מממ"חלניכרונמ
נויס Pסגוכיננומ •P'יכנrככיגמוחוו:בופגיסrכיךעוקריןהיונחכראשד'יידהרכיראתנאמיירושנוו.,ומגכוכמכסמכסrכומריסךרגיוורוחס

 ·ויוצאין : ,," 5וגוכ Iגזוכיו 5ונינווזוסיסשמוחתשנישמחיםוחיולפניהםוסשליכיזמנורחי pסנוו:בגכפסי'גפיסמיקi:ל,פלtבסנוומיכ
ו Iסרג'סג"מנכ"פ .סג~מיספגמףכ"רסגוזוימחםנהניזשה~וואחדשדותיהםלהםושמנכשיםאחד :ססנווןכפילו:בוכfו

ס Iססרכנכ~rכונוגיס ו'ל:iכמ •גמררכמזכרבכג,סעוiכ,ריושידייהתקינו •כרם,תםלפנימשליכיןחשיוסכמויוגס5-יךקסתנככחו Jכותסנסלמרנוא
חיו 5יוג IIגססו"יו .כבכניסבכקכוסכמנומ pר"נוטתקיוסבכגס Pנובכקודססיל Iכס

(סכידנויוכמכנתfכסומוס 5וונ .ן I:/ומונכוקליושמחיםכתיםכעליהיוועדיין •ם'הדרכיעלומשליכיןכונדמימ" 5סנורכדלן .פסכיורחונןו"רמקס
 :סומזוונi:לךסמ,ונתכיתיוזקתכיtכ6ליגמכלמפקיריושיהיודת,קינושן·ותיהםרלם,שמנכשיםסטיבגמונטסIבסנוק"סוi:לוחנמi:לבכניוכככמו

כבככ'כפכי •כפכיססגיגיו Pונובכוקכיוהיובדכתיבהפמ,רחיהד Iב'י lשרפ,iכומנין •כולוהשהדוכוכזוונ!בננלסל Iכנביסמבכךi:לנכיךסIבכננרהגכ
ובנוזויןדומ Pסגפ~'וi:ליוו tPבימג"כריס:בדומל.Lנ"שללגיפוכונכ:בסתכנכrכוכרוך pננו'ייגג.כייסנון

מומןכוווכיוססיוונכורמרווויסן.כ::ווסוכגכ:ביויכדורייאוגוןהימיםת rv lיבואאאשרובל )'ר)ו I(עגיוסיו Iנורכ'סיוי"גנכנוכפוגיסכמזור:בכיסס
מומזמסגי"זסיסיוסמק'כו .נסנומוכפכי :הנולהכמקהלו:ר S "קיוס:בסומ"tבקכיסכמיכמבככגחדלמזור
i:ליו Pנוזויו Pסtברוחבבככיi:ליוובכדייו •ברדגיסאתהאיאחאכראכארכירמ iאכירושלמיעיךנומסבכביל"כככi:לכמקת Iרנוסגכמ,סגכק'למובככ

שהין :ונפקיכי(tביס'וסמקיוכ .כi:לויו Pנונגסגכחיסת Iכגסרמנו'םיןכנגס(נויtבגיס'ום
נומכוי"ג(מ,ס ('כדגtבנוןכ .tבדומי"ו (' Pנונגלעגלנתכעיןזואומהשלאופיעלדלעמיכול(ננוומלגכיס I "נומזויכיו rח pכפיסי"מנ'וס
סIבדכככונפקיריויסו P:התקינונומנכtב"יסחנינאכריוסירכי.וכימיוכותניןלמשכונתכעיוונותניוכיי Iוסlרס.מםסיל Iכסס Iכ rרנוכגrררןכוב:רגfו
 'בכובכוככופרוז1בi:לדולנוו trבכנו'"גנודנו .ג~ויכאטהורוהבכפורתועשיתכס)(סמותתמניתאהוהיו Iונוככ'י!בכמגגכליככגםוגזויןר"ב pיי.,רמ Pפירו

רננככ;ןi:לורנוכמכיcכ. P 'מסנחךסזו"ניונכנילסכi:לכימריני( Sגג'rכונמזווגי:גקכ,יcכ.tביגימו
 : <tחקנמזולס J'מלומ Pוגנכוכi:לזווכילס,דככגכמקוזהבכ IIני'כרמ,ממ " Pזורתתרוננסגוכ Sק"גוס
גפוכi:ל 1 ל:iוכמנגויןגכגגrכנריוככיס!במ,כסו Iמונוססכוניכסגסרנכמסבככמופימ.עלנניכו!בכיס,וכיסורסקוגויווכומ Iכד'יו Iניגל'מינכי( Pנונוסוילוסגוני :ק"פוככס"דנוגיגס
יוסיכ'פי' .גו'יוrכ'נרי:תנאוכומכיסכנו!בכוגחגגויו .וכומכיוכבכגגכוונבכיןכלגכס.סוגסיבגר~יכןדכממיי Iנוברננ"ר fIנכבכר'~נכוכחג .מכסיסגוברנו!בסנו!בממ '"ככסבימ
ונמלזכמנולובירובוכיספליססבגכקו(ויבכבי\לייIבככיגכור pרמכ"סמ(מסס"בכס ~ב'גמיבדכמ
גi:לבימלמ~ ti 'מrכ rכ Iכלין 5!בר)ויסנו"תיfננמס Iסכרכטוןסוח Pססנובכסנגככfניi:לנו"מ'וכממ P,ל iI:לג(נוזווקנריןדמ,(יכ Iוגייכ Iוגכנ'ו בl 'tסלמוגתב .,יתבככי mוסנ'ססרסנוfכ

~ססוומסוסלזוונומi:לדכריסוננמקכיו :גכמ,סנוזו t5בונסוגכוקליווככנניסובכומיסומרסגכtב'כקכוסומגגמ,סו"כrרת .ככו 5נובכtביכימוסגונורrכרניכיןומ,ובככיסססננוגכג'(מוונס
",מויגס'נכרל fIנומיtבגיננוזוrכרניקוi:לוס Pמ Sינו Pנול,סגכ"מjכוווfכתתיקוו :וגו'סרלןגומגין ",,;'כ Pנוסגק"סכ:בגבסכסולגסרככ'סכסכיויכ.סכותנכככיס Pבות Pוגגכוכיכלס
גכינונכגי'י'כנכוגfנווופולקיווגו'כפסומריכינונווכוווריכיכריס ''' 5סומגוכיכוIבגנויכיfולוססורככרי 5 :רווויונכפגומסוכומומומכקיס Pנכ'גוכמכרסמס pפכו p'lוסרמ
גוכמנכrכקווגמוrכתוגלמגויסדרגיסנומגוIבסיסנוסגכגיוסטגסיrז.ננסכ'ניומננס-יי:במו Pכבגגמדנ)כנכיגססוככוכrכיס:בסמיססגניססנופקיליןלייכמומונוזוייליוומ,ן:יתיס
rבנוכII ל!בכימוווכנויי-יסיס:iנוזו~מככיותוכסג'בכונS ' זודP בננבקכיוסססקכבומפגייכיו 5וונ :מדלIומומ(מותסp וומספנו'זוסנוונמ,ססיוfכ"כסנויס!i לככו'יוו 5סכנוזוימ:iסיוסקנכנככ

וס::כנכ'כס~רומונובקליוסנונווכיס'ונמ,ן tiי"~fניסבככמףfוין 5ויו :יד PבסומP'ירכומיון 5ו ::ו:<יכ.יסככונכוו Pויפכוידובגגכויסגכונו:גמתייוססיסמגדיfנומווננזורIביסינוו Pנוובינוין
 : ~" I::ילנכנ"סכ:בוופי'סומממ Iנו!בנסיפ'1כוף .ר Iבגכ " Iססרכבככrכווככיןסיור(מ .
 :סמגסנווכובכותממרומ!ווגככוסרנגודוכנכונסו(!;(פקילתקנסממלתקנ"וכבכסותוגסזונכירככברסנתקוב"דזוייבין Pבכביר"גכונריוכבופרווןב"רולנוו Iובביסורסכ'נודרכילםדנוב
נכנכונסימו 5:רוכסול/כןס Pונוסלס Iכבכבורסזופנסובמסספג"סגדרכיסנומוכסימו Sסוסיייוסfווםכמקנומרקטססנוננוורסונfומרג'ו(ו Iמונכi:לרבכתבככ(בכנוודיגונfותסאיןכ

סג Iרכג:::סניוfנמ~fכגןנכטווגמניוגכגכגררגגספנגליכוכיןסיוכדכסגמולווכקזווג::וגמורמסיסמ!רןגיווכומכיוסיוס'סנמטמונכfנחפך",ובכוכ f5וס Iוככסמכנככסססיס
 : )סנולמיפ"(iכפל ~"נגכוקזוד '''i:לגכופילוססבכגכבכווגכככגפרגדיגרבלמורגמיסובסיווכו'יגפר~גפוכמסג Iיכמרמגי .נוrככי'גסממנוי"כ:וןממרז '''ור .וסומכרי

סג:נ~נרוגכווב'סיססתוכנכוכוגמוכססנכמרווכמזויעיסכככוגס pמרסכ'ססנוונו'רמיגףבופכ"Iווומומ ,י IבככמנגומרגמIבו~ס~כסןבכפמספיינכfנ pו Iנכסוכi:למומסכתנ:רב rלמ .נוכסגאופי
 'ןהל

ספגודסם;ד :וכם\נ pס~וכtנמףגוכג'ס .יכ)וו 5וסידבחווק :fכרסגכיחיכיך'ככנד
וח 5מססובמוללנכjjיסוסלי ,מדס '~ככ"נעfוכfוזו:כ~ומכימכונמגמ,נו .נגססיממ

אילו :סכככנוןוכו 5פיfכ 5::ווובסלסנכססוfו . 1מכיו :מרסנכיכבכונומסכמוכומ '"
 :מע'כi:לנינו'ננחוסרובבכיס P •נב(fו ,,'ל:iלא :ס Iספ Pסכגכוננכ .סמיובמומוסיס

tבררסPוי"fוימ~ Pסומממrכונ~וסגככחrכ Iמה .
:; f: ס"ססכנכוגדינגזרסכסכםרכו(יס/j ין

ככפןכיריושאין :סטנס מ,,,'גtבחרגוגכוtב'ן
יi:ל)ושלא :מ Pנופסכרסוfנגכיסכגו .גר'

fנוגכיןמ,ו p~מדו"ויסמף .יוגזומלסבכווכך
כממל P •כופתמאת :וכקווכומגג'סpפזו
fנניר":מתניתאtבו~Iכ"'יכוfנגכ"פגככןוi:לבדח

יזרפך!בfויכו 1סנכגכ'כונככמני!ומfנף • iכ
 : Iכ Iפוממ'(:ברח(

פסחיcכמסכתסליק



אפרקשקליםירושלמי הכובתפירוש 8 יוסףעז

~בנב~כIוכבנ'סנ~נילו rכלניס rו • ~"ם Dכןבג~'IוגrכנIו"יג<.לס'מכלו~בנגודIוווסבוןל~ו'נדגלנככולמ'ספסו 'גוגפולמפ~סtכנfו'דמג'ננמג'ח'ונ~fוס~סt ס',,,,,,רננIולז
פסב~~בכIכוחג'סס rכtכןבל J'Jסכ rסנכ' rגIכסחגווכנכבכפסס'ספגונכגנדג'~נכוכגוכrונבכ'ס :נכ)"פ'(יגכ..בגגכוובכ~<גפרגך'

וכלח'נומגגוינדרןבכודלחזוזסגגג'וגכס rוגממו J'Jו'כ'כחוככוסחרככוחrכפרס I'נכוחוןנכבכוחנכוסס Iוכקכfניס Iסנככ~ןfכחו W'ג IכקIבס Iפ Iנכמכנכעכנכוח ,~(שולחנותד
נוכנחינכ..נכווח~חר~נסומרזו ג"J'Jוrיוכ..עfנrככחי\חססיfוכבכבכסדונכסויrו..כינ..וחו:ובוף •ניולוככיס .:במדינהבס rמוגrכףוכר~'מ'גמ~כוכגסכומגיוסיופ'גfונכויכחו

בכסלחד 5נכבסfכגגנומומjכוק:ונכfנחיגוrכף :יjכר~בגריככ'כjכסנכך'כספי'ז//כס l/וסלנככ
 :ננר",לבס rככפלמ rלניס rוכספ~לש'ללכניקדפיופב'ןסיוכו .וזוניפסבעשרים

פfו'כוח'ניפניפגכ'ן(פי'ניניגפ<'ן.מיאתרנשםחנירבי •ענלזחבועויכפרכפורתשזהבסכ'מפכfכנניי •כמגפן:והתחילוכילופכיס
וקננןנככימ,נכ:ווגבכ'~יו jSכנכוגכונכלפוקכזובפשרהנאמרותרומותשלשנחמןברשמואלרביגפפוגופל כj'כfגומיכ .גוכיסכמ:אבלסקכו
וסfנמוחונכנכוכגגיומ,וובבכלומובחי:וכיfנוב~מ(גמו •וכוןמכשןתרותמשקליםתרותמאדניםתרותמומ 5ננכ'כfנfנמייכיסךfניו •בכנדיסוכמfנססו~מ

ורסfוננכטרוכמומכיווסfננכידןנכוכ/ככיסכחו )סגימו!כfכיכוקבכגיסוכמ .כ:וומיינוחטיג.וכיס  :חרומסכפרס'יבפרס'''םגחונמ ,_
סנכנרס~סנככיוכjכחחנכממר~ומוחר'וקעול:לבכטריסנככופמוחט:וו ""ובבכרוחנ'

גכוחתידנכ'גיוחחווס 5סנכמח rבג'ג"ו:ובכנכדח (יושביחנותהיושעשרבואבחשםהישית.שמשנחדנכח.ומסנכוכ:וחמיככחיו •פוrכקfניגושוב
ג{מתרסבככיןרס r.וחפrכוקוכמכiבגיסiביגיבכמשישבו •במקרשישבובכ"ה •במדינה .iב~וסדכרי:מפניבגננכו '''כבוכוק~סומו Iמנ

 .וIכק) fDכ'ובידו'גפ~jכקו~fככ'וטסממיכקטןאליםוישםלשילjכבנכודחכפיi:ינגוךולוניפכ'ניפלjכנבוכלfכ
:ודבנמגיגfכ' rכו'וזוכולנימנילסלנינ"ספי'רוייןממשכנמיאתכן·מ,והתחיבמדקשמונגמ.אינו :גנוו~ססמוכקיסבככי:ווקלנכומ
גפלוב:וומ~פיכjכקו~מייכיסיiבר'כfוובגכו bגוולאעבדיםולאשיםכלאאבלמושחרריםועבדיםגריםfנמ 5גניכי=קfכסוrכך"מכוכקוכמייכטfניגוfנבג"פ
נכ:וiבמנכרגיכנמלו:ו 5סניכ'מומ Sולוובכ'גכפוכאיבושובידועללשר,לאביושהתחילרזפןןוכלקטביםמועמדמ,גוכ"קנכ .'מיינכםכקלכנור Iנקרנו
סובגיסגי Y'יכ"'נכינכערימז"סז:ויחגו ''' A/יבא"ר •שלוםדרכימפנידבהניםאתממשכנין.ואיןפוסקחיי!!יכ(וגמכבנכרייונר 5כובי~וrכר mטסומכפי
כפימגככטרקכמייניסססוככסנ:iנעיסבכוברלובוקכוכfניכוגסוכל :יפסכנכוrכוריבמ"טכמ

יכ..מסווכמייגכ..ונכרנכנככסינכון:ניכ..ובגסוכחיינכחאינושוקשהואכהןכלביבנהבוכריבןהעידידיידה .:לעצמוכובקוכנכחויכיסב"ג ןו:'!כפי .מוננfנ
גנכוג:וסכיסjכסומוגכיןניכזווחויס..ספכיסוכמסחוטאשוקישאינוכהןשכלאלאכילאריב"ז.אן/לחואטגסןכניכמzכדדוקמ:ויfכfכ Pרלוכfו(י<'fכחן

 ( Iגגגסוכוגחמגוכfוכול ''' Dו:וג:ומוכ~!כילjכי)וכללעצסן(יייוfכהזההממןראאתרורשיןרשגהניםאלא!כ'פכfווחסוכfו •חס'סגג'כקלמfכנילככרו

כחלונימפקכיסוגומכ'ן:ו'ןfויכוממגככfכח:ויסלללללסיfוג l/בניjכככו:שלנו.וגל Sסעס J3וzכפו Pכו
יג<.ונכלוביוליכמוכככיס..תומל:וי:וכfוי~iבג:וושתיוהעומררייאיתאבאתהיחיככהןמנחת~מסו~ח'נכ:וונילרניומלכמג~ין:וימונמ:ו
:וכסכיסדרוטיססיו.גן:ופגיסו~מס)רכחסוטחי :באכליןהןהיאךהםשלנורפ,ניםולםחלחםגזכיכו:ו~ •כקי~גנכפולובכגחגיוספכיסוכמס

כמנכרגסונככמחוג~מלמוגינכריס mומגחיסדייציאאששלמטבעכמיןמאיררביירושלמיגאמרחזכ~גכ J'Jוכגמ rגנכח:ויסגגי~גסןכנככמח
קליג:וימידנככמחנכfניסו:וומסיחיךננכגחחלל :ס~ילייסכגכ:ויס

גו Iו~פכ Iגכקנר:וכול 5נכגמחו lוfנגכ'כווהראהושהכבודכסאמתחת/ה/הקבנכ ffכידrכייכניובוס .מוכ ~כjנכגככבככמיןה
jכנכ:ו'רגזו,נכוחל ..ס ..jכקכ,כמחו Sלמסבפרקכתובזה •יתנוכזחיתנוזהליהאמרלמשהכקכוגוכ l\זוג"גניו Sבגיס-קכימ Sנימד:ונינימ

fכמ:ולfו"jכייכ rl •ס":ולכונ Yבכג/כגוליכובככ'ולחברםוראויזהעניןעלמאמריששניובפרקראשון.ימ Sנימבככניjכו!כפיסומובכעקכדלכ:וון;(קככון
fופי'רכריייסוכרגיגכווכfוכויסנכנכ~גכיןכויכ I Iהכ) (ס rדגחיגס rניכדכליולמי:ור//נכסכיfכ:וובקכ)

כוגלידנןtכפתי:וכיוכס~',דנכפרובפגכוריסכויסחמיחוריחורהריתנו fזסנכותכתיבנסחווזהיחדובסריrכיבנכגככקיטסו~יחכןגז:ו~פילו:בויחגו
ג'ווכוובכנככו:רפקדויסנכ~:ובכורנגכדגזכיכהשקלמחציתיתנוהיוסנחצישחטאולiכיאמרחר ~ו:יIבק~ונוריגי( 5סטjכגיסגגי"גן .:וי:ונכ~ט

מבכ"פסג:וכיסחחטגגיו:ויחוגנככסכמכויוובכנכהשקלמחציןיתנוביוםשעות "בו'שחטאולפיאמרוחרנה : )כב//סכj(ס~קכיזכ 5נכמובגיס..סכקי:וגrכף
טנכגוךח"כפיוב~וסדכרינכפגי :כטקוכובמייכיוןגיךגז.<ינסיוסחי 5כנכמכבכבגובחעfנולפי

וrכונכגיונכוךכ:וסמוכקיסבככי:וסקסכרוכחנשםאמרנחמיהברדהיהדרבינרמוסישיתארעבד :וב~נמוגיר"בכנפלקורווכונכוכ:וכוובם
:וקונכזכפלקוניפלJכטקכייס..יבכגגוובכfו<בכיססיהאהדברותעשרתעלשעכרולפיזכאיבןיוהנןרבן"טנבכנכיו •נרמוסיו :ומ,דופי' .וחרנה

קלככול Sקנרו tiי:וובכמכיי 5כ{נכrכלסריו Sובבשםלויהורביברכיה.רבינחר Iלנותןואחראחדבלפי'יג<.ורו:ונכו!כיףכ lוגzכ ,נכjכסכיניי~:וי:ו
ד!כד"ממוטfכfכיגורקמ",ו:וfכ ,יזוירנכובכיהאכסףבכ'רחלשלבכורהשכמרויללמגרפסזוכק כf'"יfכjכיניjכקכנכיןיוגיככ~וו

כו Iובן;ג:וו:גכיפ:ויפסינכ!כלכוכמסנייירכימוJכ f ~ fפקישרישיzכ 5נימ"ובקכגןמס .גfכוכקיfכס Iק,מונכטליס
pנוכקימנריבכ:וובכf: ננכ:ונולגככירוס~נכיניפלוכזכוגכמובוקכפיבחס.רביכסףבכ'בכורובבואתופודהנותןכאו"אנכסלחבככשעברוI ס. 

פקוךיוגrכףפר/ודימכ:רכפלוכחדגחיגfנבכ"בנמוממונכקי"סעיסמ Cמממכמ(מוג :' jנכרג'ב :געגח'כ\יאיוסףידגוגניסנבכוכךחךוגפל .כבכב~גוכמעמו:וךרכוח.
~כפיסווכנטחכfלףנכמוחכובובוגמינובו':ובכךס : ,'פרמ"ג ,יפפריגחמ :rמגיס'rוכiרוממ:ד\י cובכס'דעיגלקויו 5נכ:ויו~מ rוfנ •:וzכור:ונגכגנכזד:ו
 , /Iוכפלטובס:ויוחרונכוIכדג'fנזגיסכחוכנכzכ:וייוכ(ויסג~מיסרחכrכווסומחק"ןכממ 5חרדכמסן.:וךרנוחבכ~ימנכגככ!כfנקירכנכל:וור'כיןכוובכחב /Iוtכפ:ודכלו!כנבכובלIכ

סיוכול 5 •קיבגוחIבכגוfכוח:וכוי~ט:וי:וכממזכיסובכוכןfכח:וחובמגיכפלובח
פוככ:וגככ!כרםיס:וגיככןfכונכי:וו .rכוףכיסיג<.וכלגכ pרל'סקנרכוחמלונכמכבכיfכככודיסקו:<tגגמכיכfודכיסמלונכחרנכjכוס:ופקור'סבכ~נכ:וגולג(רגמיכסfכג'מfכו:וIבחמ

iנול 5כבכסובוzכפוחכוjכיjככמומסוכמקלfכל' l\מ~נדוגסןכנככמחררוקמ:ויfורל~סוכמוככ:וfוIכס •נכן 5כבכדייוב'(וב:וגי<..יסיiבימכבכסכין~רגסניןסכמכו:ופקוריסגגכ ''D : 
נכט:וסוסונכפלס ו(( 5כבכדייJכfכמדגכיסחס~fכ:ויל rכ:וו:וומגווכת'וכנכגגכיוורכבותונככחטוסופלמנכנכגוככרקעמייסמוכ:וס Iניפמסללנותיגווכפ'רווביו rייובג:וגמוגחכחיהנה

ח <fזככסג:ויrכךןוגפיס'fנכיכ..בוביססגיכ..יסמכ:ויל rכ:ו:ו r:וכנכקוסו r:ול:ו rמונכיקל .סנכונכיככסמגח <fכיfנ..ניzכוכמ:ונחיJפרנןוחנכטכקיוסנכגנכתווביוביסיקוכעונחוככס~חו
בכככגפרובקכיסנפרוכחנכnrבלגנכוכפסכגופלסיס..גיוו:ו rכ f>5וגיודק:ו Sוסקכ,סכחחגו~Iיייכיסקנעכ:ויותיחרוחסגסס:וזונכיסובסוכויסובג:וכיסו::רוfנגו<'כבככי("נכג:וככנכוד

ירוi:רספrכוקוכפ~גכומבכ"פוגו'.<ויסנכנכובגגיונכיחfנ:בכיכו:ר rכמזסכגכוכויסססגפ~"דנרפלנכוונבככיו:וכסומכרוכיוחנכ!כיסגנכוגופ"סנזרכיסנכיס-לבכווובפערויסומבכ//פגפטומינס
קנכוננכוככסרכ Xrונכסעבכסנכו 5גכ~חכפננרונכקוסכ:וס:ווביס:וג:וכיסגס t'Jמככויפייכ 5ומ,וחייביסiב:וסנכיי:ומחלפילוובכיי rחקנכויס-קוד'ספכיג<.וכלגככוכנכלופעוליס~סס

ניומלו~jכ\ונוגלינןנככיוjכספירגניוניוחיjכקכיסס~מחלטfכסוכפ'גו "~כ!כוףכנכובכסס /I:וינכנ~סוןב:ונכחיננפ:ומככחכנכירליג rכ:וכfכו:וככי •ססוfוכפילופנכנכובfכין pייכ rמ
גכגנכ:וגולנג«מ,כוככויjככטונכגחינרוקfכ:ופקוד'Iכבככ:ופוכלרגכחיגו~וסבככיוfכיןכיzכן:ו Sרכמfוסfונכתfוג~כמחסיסגכ'כבכ~בכונלסfכיכוס S'לfוסכחחנכותלכווקfכיולס

"כופגכיןfכיןjככוסרדגינכפכיגו:וכיס •ווגןכויס"ניסגכיסנכיחfננכסכמיכוגוכתס~קכיסכ~וכמדיןכפrכק~כמככנכסrכותל'סfכג:ורכליוס l/סלוככחfומ rומסבכטליסנככו:ופקודיס
וג"ג!כ~יבידודfכ'ניוכובכ"'מנילווב:וליפכ,ביוכמחדמזנfנלונכלמדממנכררנכלכונילומ,ן .וכגריכו(פכוגחי:ורנ Iגוכ rנויוחכןל'כודרכינכ~כ:וגiכמסססמייכיןוכבכונס
~פ!כק:וס:וכלfנ:וובגפיכוליוכrכוף:ול"סכדרכינככגד:ו rכו~ווכ''כfומגיכfו rל'כ"כי:וfננכרננכfוי:וקנכמ"כמ:ו,,ובכ:וכובווובסונגליגכודכמכו'סנכנכוככגיונייוכחנפי':ולמייוב
ובכי/וגווכסכ':ויחסfנ/ו rגיrכחיל:וטוסנכיס"סרכרל' ~רג/~כט'כfכיוביחכחכנכיזו~סכrילכסנכילכוכחי rובכג" .וכגכמו~סמריןכי f5נרוו 5ויfנוכווכיכיסתונמלזנ:וו:וחיקוו:ר~ג:ו
<נכדפרכגכוכנכרמדכזכנכי:וול'י:ווד:ור':ופקךןיסבככנכ:ונולגגגחיגובנפיס כ"'יחכוזסיומגודנרועבכווי:ונכריסליימו rנכ~כסנפי':;<יוכוכ~נכיכיי rונפחימחי~גחכחיכנכוז:ונrכפר

 :/ג'פוכגליכרנ~יסנכrכייבכיחופקודיימפכגכורנגכנכ"ד rכלינ'/כי:ונכrכיינכימויזכמפכדבכנרגכר"נכ •יחופקודיימבכ(דבכנלגכומ"מימןינכמ
וכנכסבלס "כוו Iסיסממרiבקכפeנוברגכיחכו:ו rוביכיfורלמו':וי:ו כf..(יויח Sנכמ:ויל rכסולו 5נכ:וגי:ותמד .ו: rכפrכוק,,וגfנליס·כבכיס!כפיקותנ'~סתיל:כמכסמ:וכמיסכוונתה

'כfככגגלווברו~יסקננכ'סססן:נסל~יסגכגיקננוjכקכjכי:וי:ו!כ f/lופבננכ5וfוכגבכיוjכסכונככוחלמוייומיו:וכמיzכו 5נכמוסיסי:ובלסג'וכ ~'בjiכקכ ~כf:י rכ~גפליחיימrכ
גכוכימןג:ו!כףגנכוחכ:וודינכוגדי:ו~כס"~קכ:ו rניjכ:ו~ככרולווירופנכפויiכסס:וי:ונסכמונלכייובכ::רכבככסכסודיבגגדיגןjכמנילכננבגוומקוסוfויןנייס..וכנכט:ו~כנכנגכסנכס
בכובליס:ו rוק Pגפובזנfנל:ווכ~סיס-קכ!כגוסוכ:ווויבכ~:ובכי~לו 5סווכ:ויינכ:ו 5נכד 5ניכננכסכ:ו fWוזכ rוככס f5נונכפולrכסיג.:ווב:וjכקכיח 5נכמוכי:וי:ו:וגתונטסנדיוקגפוכוכגפלממזכד
 '.":וrכפק .בר:ובכוכלנווכי:ויוטקכס Iגכ(:ופר~ך:ופורנגכיתכו:ו rכ:ומוכ,מנכלמס:ויסנכדויקוחל Iו~וכוווכפרט'''גנכוכס'רחונכ:וi:רוכקכיח 5נכמוכובכוחול rכמרו Sוסוקג A/יבר:ו

גרנככi:רס (,ממובליגכ..וכנכייסיגכ..כיגיסגכוח 5נכ nכוח 5ונכ:ו/גולסבכגיכינכובנכ,ספי:ויןוכמבכוכנכייסינכ..גיכיסכ 6ונכך:ובנוכססס/ורו:ווכפכיגי:בכמנכלרוכוינוווכיגיוכומךוכרבחיו
סנכטנוDזכננכ~קכוברונגי(נכו!כיפיוינג.דיגוחניכ:ויגיובסיליס:ו rויפוביכ:ו r:ונככגיסונככ:ובגנכוכקכס:ונכבכננכותבנגיןגניוקייסוכמדנ 5נ"בכוניריסנוכמימגיס Pנכ (t:ויוגכתנכידלקס Iכק;

יומל:וכנככסנדרניג.tוכסכסודיבכ:ו 5ובלוכנכי:ו rוילמסכ:וקנניוכ mנכובקיbדיכ~ג:ומפזני:ובל:וגנכוננן jAי:ונכננכפובסד l/גסי:וטכפנגוכיסנחכנכודגי rגנכויי/טגיסדוכיסבוויכליס
ו i:!'חובגוח Sכfכנכב Iו:וןכלמ:ולכיכוניiב:וגיוכ:ווריבכגו rכינכובמ:ונגווגiכמולמממ:ו l/סקכסוניfכמJכסכניטנבכיייןומ"י:ו r:ווו~סגפק Pס~יrו..ייניfכיל Iכלכווכחו:ויפ:ו .נכנככו

כורבכ~:וועיכנככניווכוומו"לגrכףחחיגמנירו~מופjכגנכייס':וגמfכסמנכחתובכ~כבגנכורכניכבכס rסנכ:ווס 5מ 5כגפjכגופלכס'ומסיןfכי:ונכעכבג"סקכגנכוחוי<'בכ'סיפ-כינכייס
בכ~ויסכת 5ני<-כחתוכרנכס rפס:ו rסנכjכקכ,סדנכיוןסיוח'גגןנכ~:וגסן רj ~tובכמינכ:ודכליסמד f ,ס rןכסיסכיי rממס rוכיומלוכfופוJרחכfככפוכגופלfנ I:ונכסקכסfכו"מzכיג:וrומ rגי
סנכרו!יוכיביבכנגךכסןכחכומבכובויסווככסקעןיומלמחלבכסיובנכ:וקטו:ו rוכןממלנכרומוjכ(יסימוfוויתו 5נכמסיסמנכנכוכקננןיותלמחלנכסק;נכסןכיובגכליו 5:ובווכסנכוכקכגן

מרחור:{
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חיוסףעץפרקשקליםירושלפ~י כ הכותבפיחש

ריכיגפכמIכרריכ~"ומיירגנכי"יידי .tבנכגרו:לפיסריכיןנכג~~מפככנfנמגכוגנגנגנוננןכ rוlוtבקונכ rגנוויfנחרוחנס 5ח ISר p"דו'ח:כקננסננכירונמוIב סf.Iר A'ני
נגורנפריו(ןנפח!רריכיככ l/רר:כככגfנחיימירמנםנגגולכםחגלונפיכיס pרםגכ~fננככי("".ודוינ 5גםכfכיIברfנכממגומ r ~ כ;:"כ jAיtברנכIבגרוככ rככרגרג( .כיסtבר~יס

 •כםקננכמנימכייכו:טבעימחכנפנכלגגולtב:ויכלנמםככגולכםנכרכו~פיחםסינ 5מ, <tגוימרגןככורוגIכמנכמממנריכונכIכס~ירIככבינכוכנרימגומומגחוככל!ר
 : ~י~ימ 5חמtבכו!רכוניס rנ'מ~קוגוכגימונו l/נכ •ננוגילמוכיכגמנבלfווכןסמףכ rנסגגןסנוולויכיסיfוככ rגגוויfונורנוסכנידוימככגיכגכנבלקגכ IPבנוממיגס
פדיון(ןjיןדקכ 5גנומס .Iככויסמותרווניכיטלחכמינבגגגפנבגפיקוכ P/וונוניסIכקכ

p ממr גניוגייS כמr ונוולככfכS יוני"ומכגכr לפלוירכיכשםI ' כיס..םיפךונכדיכניורסוגיווו/וינבוכיסכעשריםרחלשלככורחשמכרו
גכ rכ rגIבנויפלנבומסמכ( •rומליסטונ"סונכמרנגכו sכמ rPרנכו Sנכנבסו"נכIב"טכנגכו S<מ

חפומגגוסמ .נכגי:מותרומר Pכנוי PכמומוכליהאלפיכךוטכעמהןואחראחדלכלונפלכסףנמסיייחIכפייןכ r"כככפם.גפליכיככ rגחIבקנ
נמורמכחומרוכמכיןוכימומלחנכוטנונקכומ :טוכעשקלונותןוא,חדאחדובמ,ררכיכםס;:ככמכ"פ Dומכזכיממ..לוןכמפק

כנייןחגכומגכוfנס •כובמיסמותר :גככילשנויםשכויםומתרהמשנה ף~,""כ Iשניכפרקעודוכזסגככיומונק ('נfוכמגמיסחגנחומגסוו-מ
ממריסובמיסכקרנלמכנכומל .Iכמסחמקונלמ '-"נפכיובוכfולססכמוביכורכייו\ידכלניטרגלי

דממוגי .כירוםיוכובומלס rכובמגנומסמכגמותרלענייםענייםמותרשכויק~אוותשבוימותרס!כפקכמסילכוווגמסממלכפלקככמנו Jוגככו Sנכ
נכדנוגו/ו:יהאירוכיוכגכייכומיכ rכניווממיגליורשיוחמתמותרלמתיםחמתיםמותו-ענילאותועניי/ו sנימנ~ס(כגו/וונכנכסניסגיי'מי rט pסרמ~ון
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 •רכ'יlוגישמא:מlוןחכמיגןכוחןחספי
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מ)'"ויימ"'רי:וילfנס ינ'"'''ד '''ו'''\מ,ג"יו" + fIנכרנממווסומז,נזכמננכונסגינמסס'מסרי/מ ניגכייכמדגכומנסיומ ' Pjכמוימיכמגכוגוובככמו •ב 7שראמ Iמק j , 1(ככמדנרוקיס Pפסיוייכוו rכבג"ודמסגכנ'ומוס'יכמל IJ JIJ'ייו ,גו IJ IJ" ( (/ ..נביאים .:tיוח'ייםניחייחם ) tרכתיב(מנין
 :::וגליו!ובגסהואוישראליודעהואה'אזרליסאלככ:, '(יוסםעדכתיבמנין .ימוגווגגיבדבגיומובוכמכסובימ,סמדרכי

בעיניטובחןושכלומצאב)רכת;~ב(מםכ'מניןבכתוביסידעגומוי::ובמגמסינג-יוופג::ויר rנוגמוביסוק Pופ
לללחלג!ונסביביימיךנגכקוברסממרגוגוםגככוכנינומ זדייאי\וסףבר/בוןרביאתשאזונאיאוארם.נמ,יםיומראכסוובמfו'זסוסםומ(וםמכ .ככרכומנככ
 :ומישראלמה'נקייסוהייתס )כ~וכר .r(כאולשבכולןחמורכ'ומרנונסזסרר'ן 5פגנומרספגובס Iכבכמממיי

יובפכ"מווסככורסמטינויס.'כמדס"ייד' bRנ~
חמישיפרמוח~זנמוניםחןאלו rטנג"fודסידיכנממיומרומומרמגודכנורן

מגכוןניוברמכ.מס'ס l\גקוסיימסוק Pפגf'ו-וכר

ןעושיחשיווניםהמל ..אמשבחיאכניקוסמוסrב:וסמ)(ריסכוריס 'בו::נכיקר  ,,מ Iהםווא • Iשונזר , •כ,ממריו 5ובסי'י'י,סנייויג,זכfובסס'קר .«'lוי
חחותמותעלפינחסכןיוחנןברקמ~~ :מדסמידיכסס

הפייסותעלשמואלכןמתיא ,הסלתותעלאחיחמחירסיס-."נכ~ומו"Iכחנו"וזממבמשנחיא
שמונקראולמהמרדכיזהפתחיההקיניןעלאפתחיהגגנכג"כבונסגמנומורמוי tiכ"קו

לשוןבשבעיםויורעורורשןברב:ריסשפותחפתחיחכגג"וקדמיס:כפקכג,נככייס-.וסיימססמרובס
נביני •שיחיןחופרנחוניאמעיסחוליעלאחיחבןממדרכ rוס'ווגכיס'דיס pסמגגמוומג::וווורוול
למסמוג'ןכמומןססיס'ומר::וP/וידרכ rוניורכi:במככ  :וכו'הפקיעעבביבןוכו'כרוזדרוגכגIבכימומכסווסממ)(דנוו rכ ו'ו::סכמfופ'גו
וראחבאמרדכיזחפתחיחתנייניו. jDחעלפתחיחיבכפר!ביובזסכגכגיורסמייטג lr/וגמנומ.נמוזור

שפותחחאישאותושלכחנדולכמחכמטגסכליס rAי(fווסיוו rמ~נסטגטכימובכובגכס
לי"'ייוניסנ"ימינככיומונכגמ,jבמ,ובח"וניס חשיועירתני +שוןכשבעיסו'יודע )וJ )fודורשדכריסונקרוfכגןטחוIוסס'וגןנכגטנממנוסר:עווניס
ראו,ךיזוחרישלשעיןראלםכז,כיןראנשיסכחו~גמוממוממומ :פמספנממרייס..סנמ,ס
 •חכמחזוחריארבעהבינוניתזויהושל.דשלסנחררין:גכגכוו'יק.רכטמנסג'כגככיובממנימיומפכט
i:פב" P ביוומ:iבjנויברוגניגכיכ'ו' r כפונוסגסr ו
בןוחנינאהמיאכןזומאובןע'ןאיבןר'היוביבנחמניוגס ו::יו::ו::וומובמוכ'דביוני)וגניפייIבו rגומי

מחיכוירעוולאישראלארץיבשחאחת.פעסחכינאיטופיימיק.יכ'ובגכ :סבייכיי Pכססכסויית
עלידאחראיחיברהוחאלםחרוזמןודו,חחעורמלחביאכוכנכוכסכי rובוקיגיסגכגייס..כומונמ'כומכ l/ר
לגטופררמ ..ס j:'ונגכומ'נומנ'וינ'ן Pפכבכייי Iוכ אמרדפתחיהקמיהיהאייתונצריפא Iעידאוחדאננותכיס..וחכיה'ומ'ן Pגוסוכופלומפגוס""וניס

אזלוננותצר~פיןאוצריפיןננותרמת,~·יאתראיתדל,.גפיכבנכיסמוג,גכגממיסכן :ווכ'סק'כיו
פעם ] iביכונבןכון)(ברבייוסירכיואשכחון.אמרלתמן::ויוסגכפס 5::ורגכ~ימפ'סי"ככיסטכססגיס

שתילהניאמהיכןידעוולאי.~~ראלארץיב'שהאחתכבדמגמכוגוביוס'ווכfוכמיסנוסממסיוו:ו'ו
 \ 1'כממנגכטוגססמrכויג'כסמוכמובסוממ)(ד

עליראחראיחיבדרייחאלםרךתמןודייחהלחםומככבכנינגפמיס pומכגכמוכמככדיסבמרכגכס
אמררפתחיחלקמיחאייתוניחפםיכראעליראוחראעיניחוסומ'ןסרבסכסיומכוגיסיומלוגמפמומנמ

ןאשכלחמןלוא-וןעלIככנכס"Iלרפססיססכvסבסזממומפנייייס  •חוו I Iכרםידמתלויאתראיתחוממ'סוכומגופ'ס:יפני"'סמכר'יס..גמומוסיו
,יfוזסקר'ס' "",,,~גנכס rמ, .דיןגיףהיייג :באלוכיוצאאחרעשח Iכשםועודנמגורנווגזסיפוממסגכגממונססיסי<..זרכ
וגכו .וובככובטלכנטוו .מומ lpמכויוככנכ pומערותישחיוחופרחשיח •~~יחיןחופרבחוניחיגמופרכומכי)( :מגכיסרווכיגככבמ"רס

p נ::ומסימ::ווככמוימיוS מכמט::וי1ג-יסניכינכיוסמוסטיב'גכמקוסריןוחיימיאממוררכיףריןהיייריעוהיהב':בוככנכסמיסימ
מבינכסמוסIבמ,וכנרו'סמכמנכוכיוtגמיו'י ~ I • I Iו::ומנכיגומסבוייממפייימנככמנווכסו::ויסוכמוגר
כנכונרורמלו.וכמכככמדממרמאן :טסתיהשרברובחןטמוער •שר?רוביביחאיתכיףככגכממרכיזגוכזבגיכ' :מסיס ' Pכוגווסנביס

נגכנארמכצמאבנוותמאחארבי.אמרמטיהמיאנווקוכויסננגכוזסגסכיסנכמווסקרננומ
ונכירוחיהמאריךאלאמעיוכנייותרווד\אותרןרחמנאמר iדמאןחנינארכי :ו rמסכסגפיורט'יי:ג'גמיגמנכ"ו.ויפרמג

וכמ,וכ"גגו'גוכרכfוו'ןטכיסכםשחיויב

~ I ' "'\ ספ'ג'י .ס::ומנמומאיוסףידr יו::זנתסירמכחומתו'פרימסמ't: פ'מעו'מכ 1 ' 0ביפס 5כ'גמיI וכומגI סכוכוטס/(מר'סנגכר::ווכיינגג:וטנס .תינננןקיגגנגי'ט, . . 
ינכ-ירכניטככ jנ::וfנני'טמ,ומכח'סfוכרגכסגסטסיומפנימ~מסזו Iסריננסטפירמ I ~ /lrוגסג'ור"גגכמ pככמויסוסממל'סכדרממוךוכלמס 5כנגו"ניכ'סנוככיסובס'ומגממכנייססס

r יכוו'.סבכונגניוממדמ :כמני'ססיוונמסA כנג"כזכ.מויייסבבגכגמממיוו'מS גפיוגרממךר'ףP קובס'ס::ומגסורמז:בסי::ונירכויסביןוניזסכו::וS סגקרמבמקוססנכרויסיר
מ rטבמוrמייירכמ Pפ"(רוjב"יסגמס.סמימ S'חו!בסורכ Pנגיוסגקרממקוסגכג rורמסיס Pמדרגיסכ'וס rומנכיגונגגמ)(מויייסנוגגכוכנכנמממיודגובסנימכון .ווכ'ליפ'ו Sבבומ

 :גפוב)מבמינברג ' Pפוגמוסגסרוברכניקוסמוקברירכמ Pפיכסופומ PויIג.וגגבגוכ::ובכיממומב'ו וכ;::סדגמ
 :סמנכ'ס"כרווfויזס'ק rככמייו)(יזספי'מנגיסככrכ'ממרד'וומ,כמנכ'סגנגממרחיד'וידבגוסוסווכ'ימפיסנניכ-גיסגסניס::;סיו ,ןנג/מנכיסמוכיפכממיסנוכירו"'כמיערך

גטמ,גודיכ'סונכייובנוומכיפמיסממריןכfוfווג,מנרטגכיסףממפ'סמכןומנוורומסמכס'ס'"כומיכפ;:;נכיסגכגוכננכוכר ''' pופרמנגוסייומייומרןיק.כ"סמ';מרסאזיג
 :כמIכומ)סכריוממכסימרטמרוסכממנויfוסוינמומבכירגגיקטליפיומייפי'מנכוסיכני(יומייסכ.

רמאחיפחונם'יוסףענף
 ·ככו~,,ווגטווכסננכ'סדיוגכימ'כמ~נסךליןכככסג)ונכומיסמfנ'ממ"רראם )מ(דיןמקרוככfנמרIכסויימממורמב;כפיפ'ר:ב .וכ'רומרורזממגמדחמרסאונט

מנכרכ;!פלובן',וכוובכ'ובניג"כדיו..סומסנ''טמנכמגלביכפלקכסמק!ב'-ו'tיג::וס:ןחוי rמכקסיבוכטכfנסדיוובכומיכבכח'סומנכ"מפיסממןיוגנ'פרק
 :ר'פיו 5ובבומוpרגנגיוגבוודוייסויכ-פונומ'מנכוייכמנגוממכססקכ:וקננו pמנפלנכ'וfוגמ .מממנבמקסיסכגכונסיסמסומגנמ

 ,ו'כיסנ,גסומז .נומממגויךמכנכח'חוסמגכמכוקסI'ככוסמכקוי'מכמטכוס::ומוס .
מכבנוגפרנכמגממןכמככממומוכגכנונבכחטמימיס'מ jמומ'וככןjבגכפמו jר'ממפ"וסכ l/.רו'ג Iפגפפ'מ"רסס'מנקי .נכמוס'מכקסקודסססנפמסס'מכמ"ממנקוככ::וסנוכ Iר'ודממ
 :יסוו::ו)(ידס'דיגובכס:וו r •ססכומ'ססגנ)(יסגובכובנכיכוגובגיס jככנרווסנהמכקמ 5ו'חטוכסס PיJכ ~ 1ג'כחיי :tכךיוכ'ממגסככפטו:רפוגנכמכביססרנגכגfויןכ"מז p "גחממנסג rיסק~

ויופףעץחגפרקשקליםי .rירושלכהכותבפירוש

:עלנממגי'כקמןמפלטמ"רמ 1מסעלאי
~ייכסייומסבורכומגכג .יפ..יי~וח

ורפ J'1ככבכזו '"ו .זוננכנודסיזגסמיסגרוג
 ·וזכוחזכיוקיני .קסיניועל :יומממכ pכמ

וסנימכויס .ובנמקדסגIנופיימנינגומיסוגומג'ו
 •קיגיובסוומגימיסמסנגומכוקמיס::וובופיימגכג

ןיכו ooוכונקיבודכמגס ו:: rגמסמנומונריך
 :כסוכמבופ'סוסונדסופממיקיג'ןמבומ ' Pגני

 jנגס"רגויוכ.'וסומדכריס!(וממשהיה
כפו(וםכוגגפסיסגווכקרמסבונסחןפנכג::ו
ס. \Iכבנכ Iמוכעל :כגכברמגחפורטוזרופןסלכס
וככמלמטבו~סזסנומיגלופfנ'ריגיסוסיו

ובימין.מסנכייס:חופרמוגיסכסגי'סיוגמסמפרט
 •:בניניגובמוממיסכסססיסיורבכיסגנגוג'

בגג .יפ-ק'גכעל :::ומרכיז::ומיIנובכסנווכך
סמני,בפרקגדממר::ומוכלסגסוכקמ:.ד!(מיכומ

פמיכומ:מפקינכיסגסני'ומ:.דמי'ג'יס.. ' Pככגנמנכמי

כוונונפוןכובכפיס .גדכררfוויושניםיב
כטוופכנכיסמכינ'ופסן . Dגטכבורמו'(

ר\fו'ןס rסלי .כ::ו;:יכיונכדיסכמ,כופ"מפ
 ·זIlt rשל :סוומקנדגכככוIנלסכ::ורויו pכ

סרינדכיובידוגכין .:ארבעהנדנרטיודבגיו
r נככיסידרוסכ)ו • ,"משה:יבניגכוכססIסג

מדממווחיה :נכסוחלכסכיfנממיןידנגווגמ
 ·צריפא :מדניוfוינוובו"פ.סמ,נומ,כס
"נכבנככסמדס(fויי ,בגכססfויו~כוססוfו

מוסו Iסגוכ'.אייתוניח :נכגכיכסונכפויס
 :סוממקוסזס Iכמ"מנונסניופממיסכפני
בבומובזבמו , I/כממקוסחיג)ומי .כסואמר

S נרי"יוfומנובסוסגוכ .בנומנרי"יווS מו: 
גככידי::ויסיגדחרח :נסדפווגנקס .נשדף

 ·נכינוגכגמממיוו Pככג'וב:.די::ופי' .וכ'נכיניס
סכמזוזמסמרוJכג " '1כול)ו Dגככמממר'דו

 : )'''טל(גנפונסרכימחומגי(פכוסזגמ
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נכוככIככיונכמIכ Dסכמ ~'· tפסקיפ.עלידובכגםס:נכס Sגכס rמממfודנפנףמםפכים.נסינתא .גל!'בכיסמףפמיסומלך .מפיסמלךומנוןימוסס'ונדגIכינס rומונכלעIכפיספג

פגונמכזיסוסיונגיגססנכקרIכIכוונריססיויגויסIכסגכ:כיסנכרום ' pכנכדIכנווננגדנמסרגיימfוגIבנכייסגפכממגומיסמי Sו'נכפיוכניקIבכיייIכריעי'ונפויננייzורלין
 .נכינוונותנססיסס rיפגיl1כ Pג iוIבויפ'מוםימיננכיוסיייIכומוחומ,ו SונוIכסיויוניסוכIבוכיוחפיס PכרמפיסIבוכמריךפי'(:(מגמפIכפיסגגפגגפנוכמפיסמכךפי'מ,ו p •גמנכומ

סוכקרסrככיכומץ.iוכליסגסיומוכסויססג"ניספגוס Sוכ Pכמגמלוכווחנוכזכ' Pכרוככ"סכמנוכוס p!:נכגוכי"ייכופוומ Pכווג!וינו"מ :tויגיכקכ"כגכיונו p 'מ,כס pוגוכו P 'ומגי
וכוכוגיסו tגס Pנוכגכזרו.ונכוופמוס Pמ,ן pומנכ"פנככנגוכמנכווכzכזכמIכיורסי p •ונכ pמ
גמוניסוסס Pמנסיגונימגרככונימכככוממריסל ' Pונגו.ויזכלווגמכוכקככןפככוזבוקיקוקגמ pמ

נכגיגיכממליספגככככוגיסממריסונכוו t'iניוככגוגמגנשעהדוסניכיוכ)(חס~יסכתינאחארניאמריח.דיוגכמורסז"ג 1זסנכמנכרפגjכסjבססמ"סכפIכ
כזכנזכיס:גiלגכוזסrכפלכוגזכפגנכIכימrכיסנגחילא~וםירניאמר •השערהכחוטעהמםמדקדקמארגנכרמנכמנסגד pממיIכמרסמפיוככסמיעגמ

IבIכירIביננ..רר~זסונדכJבונl1כקמחטוכלעלהואונוראןגפ)(פסדכתינמןאלאהזהמהטעםיונ::י jיגי::יפונ!'פ"ד!,מינוסיממנכנס .ימרנימ
ר'גכגברביסגוממגקגגופזlגקסומנכו Sפוםסמנכמ .רפסמרוףrינכיfוסיקמ"ו
ג!"כיסנסכערפםממכוןעrכוקjבסימפקינמ.ארניהרחוקיםמןיותרהקרוניםמןהואונוראםניניוגגימנלךסומקנעסנכימסככנכחכי •ו Pוכע

 •זמזכנעלוגססככז"פיספי'גמlולrכסוגנרנכנריאחדנחסידמעשחנחמניכרשמואלרניכשםחניסמנכוייוזכגפימכויסי"יו pסבכוכוכוחיג.כגחזכורי
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וגנכמסמנכט:וס rכזרכגבסגיvוכיןניוככחכקוגנוחכזכירנרחנו'וו'ג'פב''יך'נככ'מגיכומוירך'נכוכ'יג'ס};נוווכגככנכממי ''' Pסכמוכדוברמז/ו'כוכו!:כ'כסכךרךרקדבככרךfובופמככיfו"ךכרזכ'כfו

נפכיןםס};רכמ'כמסבךיכתותכחכיfו 5 'מ/;סינסמונוכסדכךפסוכ'נסכמגמסכניםכ'ככחנככסמ""ס"'וככיfוךוכחרוכךרו!:רס S:וק 'ד' ב':!מ};סר Pסוננכפר Pנכ~fוכחוכססיfו
ומכיכסמקיfומכח\ייסכfובורבכ'יסיימרגכסמסנמםככוכ' נfג;}נר'ממfווכרנכמרוסכרfוס Pגרוננמרויס Cןגכבכיכ'מבו Sבכתfכוכמבנ'ס,:ויוחסרמח'כונןניגסחי};!:כינכןדרחמכfווי""fוזס

 :ן)(מויינכ'ו Pניסר pכוסכ};זכfונו'ן ,;tת Sווכ'בנכמ'וגוכםכחסכסכרמםככרוך'ך'נכסטבכר'בבבככו ;}גגיס pנ pכזכבכ'דוס};נומקיכסתחו
סיסןנוfכג'כfוכוגמכרגוכ'סכומכוט<ח~וfוכטרקופר :מכ'כfורג'וככפכ'וככחגפוףסיסונככיקחגפי :ס!:י'כ ר:!fוםמדfו'רורמ"Iלרכסון :כניכסכדקסממגקמנוסספל,גכ

 :ונימכסז.סכר;!כווכתןמוכסםס'סמו .פןכומסכנוכזכ Dכמכ"מכוכבגוךכב'גממסנניסבגמונומ:;ממרוכמוכגךדררכ
יiiנימרכפפרכרעבוחפקנפ'ררטנררונימלוגרןכ'vוח'סדכר'ככויס Pגךגריסוינכפ"iכוכי'ך Sכיכבככוגי~( pמכממבכג'ט (;(ו Pככמיונחככדגיכ"מז:בסזס'ריגוכנוסגיס pמוהנב

חנחךסיסווניfו'נכוח~חיכסורןכביכמגסנדככ'כחככדס'סנרססי:בעיfוככי pכבךו;ו:ברנכ~'רכ'סגfויכווכגכיויג.fוו'כגכחרמוכדכנכבות'גוגfכIביג'נכככפט'fו Sחבו
ני

כוןג~'ןניזב,סוסז.מעכרןכ'סר. :Zכ~טמכ'ןכחכר::וטס:ומ;יןפסבו~ .מםfו'סלשנתכ
'מניירפסג'ינכסכ"סfכננ ו::ג'וחו~ ס~'~כיקס 5חמבקסיסוס. Sככניפב'בהית :נןכוור

בונגווןכיבכfונר'כוג"דמג'כןכ'fווכר •יסםי'ססרומוח ;:!כופבעfוממפפס .כ'וס
דפרקממ:מכמfוברח,עכ'ןוכסז'קfוlכ Sככiבוחנ)וסס;יlככסייס Pסגרכ(וס~'~ס •רךנכ

כבכונסfוזlכ f>Sכfורסנכגיו};ין .מ'ס Pפנגרכ'
וונfוrכר •fוף'גפסמכ Pכוכןווכמיככןינfומ"כ

וכגככטמר'סיסlכר Pכנימןכמחס'fוםמטחו
ניוכןכרfוטסטך'ס.וחfוrכרסףtנוחוכגפרבג

נדקססבווןבסומ'ניסfכסףניכfכג'טססדטחfככfכ
ונרמניחרכיכמ'ר)וו'כנמסוחמס'כפסכוכמר
ס"וכת,כזהו :ניוו"רfו •מסתפי :נופגיו

ימכ"נבנבנfונבכובומסס'fוךךקס Sס •ומ Sכנכ
ו, pנ' P'מכ"נfווכגך .פייגווfומטול :סבככי

מן :יחנ"ז:;ט~fונו jכ'מס'fווג~ס J:vו)וייכו
'וגסכרי ~"fוסגככיגב~קמנfומר •'כ Pכ'סיס
 •כ'וכ'נווכג'ןוססאית :כנימכסכךסןסר'
fופלניגססכוזככ'ןכס'ווכסנ'ח'גוזקכ'סס'ו

ינימrכר .כוקבכ'סס'וסגפרו'ס'וסנכךסטג:ו
סוfו"כסבמומריסiבסיו .'ן(בקמסיוכfוזמן

ינכיסכמ:וז:;יונ'סטנכפ;'וירמס •גןנכי f5ו
כ~יןקמוס'ורקס Sנססכ~קכוסג'ןסיומסונס

רביכותפי' .דשתו :סטמכ'ןהמכזרכחגיי
ומן~ךקס ' Pבכנכיii .נכוכ':זכיכבכירו :!דגחי

גנוחימfונו וf"אייל :גfוגיכמוfכחרכנוגfוג'
כרור,כסזוח(:נעכרסfו (Iו:ו" •ר\פרזכ'ןוז'~
גבגהלרוג :ונימגבירנובר .ואכל :כ!:ר

ובס'סחכרביכווכ!:רכוכמןגבמנו •כממ'ס
 :מיסיסרכרב'כ

ככנ'ךמ~'ך'כפיי"י •זובס P 'וfנחיםנא
 :!וfיניסדקר'ונכפרז:; .נכוכךfוסךמ"חי

זוגכfוומרסיסנוכfורפגבס'סניסןבככזונס
fכמןניי'י'יר mגטfו •ח'מזרא"ל :גגנוכס

נכ~'וfווחר.וס':ולכבוגפניחונינוחמזרגו
סגfכ'ר'ס •'מנכויוגןכסכווכfוונרוfכךפ'כ'ס
 1 ח'~רטנבג};.רבכיס'מקגנבכיוכךכיחןונכמו

 :רובכ'וו'רייכנכ'ניוגווסב'פמסומסכרכס,כו
גמיסכיסfומר •מק~כג'rו6סונס?"בכ •ל IIא

וfויכך •כי 'nררמ pךקfוכ'זכור'ןמכנכנכfוחוכמס
 :נכוןכגפכמס'וכור'כסכוכ'כ Pג'ררfוס
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ס~וורנדכחגגרך Sפסומחדויוסגגכדו Iגדנכוכוגמגוכזרגוס Iוספ"נבכחוכסגו Iגכוח(iבמ!כסרונסב' pג tPופ'וגדו:דככגוגגכtוומס rגוזננג( .גו«נfוהדא
 Iוכfוד pונכג Iגfוזוגנ (', pגכגוחנכר Iוס::יוfווס Iגנכוכוחג,ם'מוכtונכגiכו IIגפכנכרכח,'וס Pפככ ' Iפ . Iר Iר Iזפרנסה':וכוכוגגוכטס .ס Iכ Iוכלרע :גוגגבודכסכרגסנדסככ

 ~ r ~ומרכו lוfוfוסריג. , rגח Pפ" <::נ<::ר OOו'ו'כרגtוופ'וIכוקכגtווכגככ;י::<זוגסיכי'בכגיל rמג'נכלכיס tlו(מנדיגמדסכ rכיכגתמיגי .רנכנiבכלדכימ:אילוליגטדrבג
כןיימוכלג l/מכנכרכ frכ rגככרמיבככרמ"כ .יIכו Iפיקכגכ t/lוקכ iflבסיככמtו;י lflיוכלימtו •נכגייוצלי :tו trוסכנירככגיכנכונסגכרס .סג'ו:מהווככרכיגכרנכגסגי Iיי-םינכקכנו

גגנרי Iיגזרiכמכסולב' Pגנכיליסכונבכיבכקנ :חפכסמסירמכ'''בכגס rנרסל IIכביסחפ(ג
ריתמ Iםיזגרי<::כוכ'יIכג'גוכבכ"כ rמג'בככ'ג P 'לללליככחםזומוננוכ'י Pםפיריימ. ti1וגימפסולתכג

כיככננט'יגוכמ l/כיוםנ ',<::מכגגריחזס <::'י'גמהסביקראבזוייבעיתאואורחיןידהוהבגיןיעמאריזוחיגימוכמיח( .ככליכבכ'ויסיי Pיכ-יiכימfוז:
כו<::נ 'ג P <::מכ:!'י iכגגוIכמינפכגיינמנודיןיומאמאריעםאבליהדלאבניןדיןיימאדמאריכו'קכמכזמיהמסיולנוו Iנפ pרםג .וכם::<ל Iסנכם
ווכרהירכנוכ<וכטסיםכ Iססימ Iככiבסווכדיסבכגולאדחמידיןחמיולאדתמחמידיןפייסתאתא"ל:העשיר iככמיקרכמכןמ Iיכ .ג I/ <פ'לככ
סחפג::<חמ rכייגנכגגפהייסימ)כ:יבכזררני :Iגוללללכיכןוגריבכיםלגי.יס'סכ l/סקגכ Sכ !:i •וכסס
 'טרימ'יfוגיסרגמ'יבכסמIכדגוכגחמזכסמרבי Iאןומנאהדאן I.אפיוסךיקכתמחמילו PS 'גפגמ rנכנכסגנריכי Iיכפוכנכיוזנריו

 :ק"פנזוגיגסזיכגרססיוככסיבגיךסגיחדסליקיעקככןאליעזרדר'יעקככןאליעזרפ'ל"נם flיח fIנכפסיג;יר .ירסנםרגננחכזכ
וניסייוכיס"כקסס Sר jכפrננכסךגריסאםכגמיניהלרעיעקככןאליעזרר'ליהיתיכלקרתיהנר\רא :גסכמז:ךריוכי Iעונ •גןפIכגהה"ך : ;t "בכי"ננ

יכטרר Pובכגי::;יסיסס Iכםננבכרגריי ,לליליגח Pננפ flכיגג lp/ •כי'מככיסג pמחצב
נפרכוכחנמ(גכו f' Sו: Pכבכז,פסיגנריסיג l/יבככןיעזרארכייתרכהבשכרדהוה,יואדיימרוןנניס fI (כ1נ 5וכזו fמג, .יל pיג<.נ(כךסכיזוומ

 <::'<::' Pיוכרכ <::זגפסגוכ::<נמוכר.וfוסורסאן'לביקרפרנסתיהליהיחכיןמיניהלרעיתיביעקבכ Sוככוכrכופרfג,חוכזגססגיזוומגפIכוגגריגיכגנב
וג;<::ס Iדכרויכרמנ )וf(כמ:קוופוכחlכפק Pככלרעיתיביעקבבןאייעזרר'ל Iאןמנילר,עיתיבמאןססיק'סרfוו •ט' <::'<::ס:חסווכס::<נטג
'ימגוכרג <:: Pגוכ"סpסכסגפגפ l/וכגיספבוזוד l/בכעםחסדדגמרתאתצלותאכהדאעליהצלימינךוכופfווגג .יכלי):םוכ(םכיfוסרגבכ'סרוfו

י'זוכגוכזו Pס Iסיג<::fוגמוויי::כימי Iםכסכוכזוכוכריםיגג .סיךיס Iכוכויסיחסכיכודיב
יננרנכייחכיחוטס Iמגככידיכיfוכסיכ י(' flכיעכידמתחמיולאדחמידיןחמיולארמתחמיככ'ו\מ .גי rיככ'ריקמ sנניורננירזt-בח :סיכיריס
יככסIבךכחמכגנךס pמIביסגיכיכ flגיגזס :חסדעמך :ךיקיס Sנגרמוזו flסיכזימכי .גימ rככבדיק

מסגיכססגמרסימריןננככיס Iינג~ינכוםרהעשירלוחותשלפמסולתחנינאכרחמאאא"רכגס liנכ fIגככ'רו I5בכיננכ .גי''סיג IIבמ Iסדין
גמגיזקזוימ Iככ ס'כ<:: rיכjכגמבכ'ניירfוימס I6ברכקIבסדמ~"גיין;יוייז: Sכבכ <::ג r ;::וכפכי

כגומוממ,ו Pופ . (י<::גסככסגוכמםכומו Iוכוכסנומהפוסלתשיהאלךפסלגד)ותמ p (שנאמרמהשוfויכיימימגסוג Pכפטלוכינככםגיופנוגגכ
כוכורנכי:בי ~: ,fנרםובוכינס Iכס Iוכ fIוויוגיככרזלוגלהומרגליותטוכותאבניםמחצבחניןא"רשלךגגוסנויםfוז"ננכוסזכנכגםגיכ pנוכ Iםיס Iרמי
סככחורינכIויוכסגוכובגמינס l:flסכIבסגויגסשנאמרכזשההעשירומשםאהלומתו:דלמשההקכ"הכככםכימםוכמrכלינכוד .זגכקדיםוכככובtוכבכי

יכויסיכוחגנפIב"מלימ pסכסימימ'ס SככיקייסלילננכוIבלסIבגיימידינכגגימ rגכו)ויס Iסכמיג.ימיח
נכיםלגייסייגגסכומסדיננכסכימנגיככובכיךאחריוהכיטו )כ~(ססוכתיכ •שלךהפוסלתךשיהאפססיסכנכי:גרכיכור fIגגו .גיIביכומיגריגי

גסמסכייןס rוכוגנךיIכנרךנסםגממיי;;ניךאמרחדכיהפליגיאמוריןתריןהאהלהכואועדמשח.ומ,וס;ימיחך Sכווגמrור fIך Sננכורמיי
יכי::ויגמיייכויגנגסIכמךגימניגגמ,וכיכגי rנסשקיהחמולננאידאמרמאןלננאיאמרוחדכח-tlל'כיככמכסימימIבנר flכיגי fIמ"גגסק~יח

 iS :;ווכגיבכרמיוכגמגוכנוקכבכמכוחנו,נכסומוכומ Sנכגיח rנזיג::וIבסיסיננממכ .ככםיכ
I יP יסםנ(גגףI םרוו'כיסI כסימינכי(ושתימיהודאירייאאכילפירקיהחמוכרעיהוחמוכ'גי .נכג"!כמנכםיI'סבכיקי. "fוIככ"ו כI;:יכסוכדר

יננכ ..כfייף Pו Iם,ויוכומ Sכנכק Pםנכווכוב::<נוכ"Iבצדיקיאמחמילשכחומ"ד •מדיהודאיומדלימיריידאי .מזורומוכ Pוכפסגומומגסכרד Iסנכמםידנכ
י Iככינןמנגמכי IנרזכIבסג' ו:: rנ rרוכנIכככ'כי)(קככת •נמחו)וזה 'לךפסלפרשתברכה(עוד :זכימיסיוגמםמ,ווfוכ"נ .ססיfוגנכחרי pככגיפוכי

ככמוככקIביבכךננבכיסננכוווגtוlביבלחלללבפוIבכגיניןחסוםסיסזבIבמככימיכ-ימימ
PP ה'עת :(יפ"ח)ממלקיסtl-כ()יוכטמאכניסיך,שעתאכניםכנסועתאכניסיך fl יכרכתטחגקייסוכמטכיחייגגםס

ככ~ימ'קמגנמגספIכוקנכגמל fIנככזכIב (" rםממכנוסהלוחות.ועתאתמידווישלךמשהאףכנ)ויחרוrרכר(סכנמ'גי flנככנכייגיוכיי .גי'ככנכייגיוהווןכד
סמוכקכגיוכסס Iנ IIכסכככגפעוכדמכ' ffIוכ:אמרמשההעשירמשםשלךהפמולתלךפסלאכניםכ"ממ pמככיוכfככ .גיך (כIיח IגנIכ

fוימסםכיםכוfופ"יfונכסגימיIכיסיכיזוח Sווכללללםקנכיוכוכי(גוכסfוכיחיוגתובכזוfו Iובבכ mגכרי
 <פIכגיוטכגוכ Sנחרוכ'ךנכוכיסIכגיסוסקנ"סישראמהתפסואותןמשהשיטוהואדיןהקכ"הגוכסגיfווכי ו,,<'יו!? Pככנמיגגנ'(גfו(מניחי

גדייגכוךנכיסלגוכחח Iררfכיני'גומוחםניוכמצריםארזטוככלחלםנתתיכמצותנתעקסושיאקו Pסינכמדסכניכ Iסג)ןכויגfוומ,כדיוח Pנפ
נניו PכיליIב:ככיjב".יוכיככביממיככגק"ספייגגוהעשירוהעסחןאתנתןוה'יכ)(ססבאמר-tl '.יככגסייס rכסוכוכיןמ ISגכי Iכמוס Iםככמורכ

 .יט'ננובס IהמכיככינכייכמינגופIכגגבככיןללמימסככמנריוי flכננב:רכגiכמנימכנגין \ו'' S יר:;::
פרIבחIבככיגגמוס rבככיןננסכייקז::סכגמירסאתואתן'~נייהאיוסףשכעצנזותיושעקסומשה :כ rניננין '''כנגIכוי::ו~וק liגיגיגיוIכסייגפIבימ
פiככפכםחננקידסגמיגססמס~ממיקמיככז::ס :שיעשירהפסולתסג::ופIכזויסכIfיפנרכיןחלנכימיניועבך
ס Iיכן,.!כלIבלים Iפכגמוכיכ rככיכיו Sמניגגונוס Iס •ךבכנדימוככחםי :כנךינכניוכסכיח
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סיכמממספנכס ::lמו::מ ,מיומסכמןמ'Iבדגרשעשההמשחהחשמןאלעאיכרידיידהרכיתניכטו·ממג,וו~/כומומןכןיוגןכוגמונ::;רמס
ס'מרוורמוtבfוסמנכוכסמוrכוכמווגמיוכמלי " ,הו t5במfוגמזסוק Pפפמכנוכגממדiבכסווככ
קרייה :יו Pגוגגכגסוונמכמחיימנפעמיסערתומתחכווהםנסמעשהרנר,נממשהכננורךונזסזסוק Pפ[נככ]כ;כפככגכגסכיכ

קרfוב"גומכיוכר"ג .נקיו::נן '''כננכ;:יינכות~)גנ(סשנארמלוניןונ Iיאלאכוח:יחלאשמתחלהסופו :כימנכינממימכמ pכו Pכזו
כביiבכ ,jבכיס Iכ' Pכקיtבכויסורכגכגיייגו pזמשהאורוכ~זחכמהאחתעל jגז.iכפיiכה'הלאהעיקרים',אתנולמךאםהיןזיתושכןן
סמורןכיסכפנכסכייימווככממככיסמכוןלללל
כומרייך Pונמ .נקכמגכדrכיכיגגריסכקכית :וכוווחמלכיםוהכהניםיוכוכזכן vחמנמשחוממנוכולעהויורהעיןכווהעציםענו
 •סיוiבניסודמי.מכמתiככ'ינסנימומ(fיכגיסססיייויידי"כיוממכככיו :כ'פפיקסמ)ו'מכפףע'פכועסןירובג:יפיכועסן Pהוססכפיכ::קכיסמ rקוכפ;יג:כנזכי,יוממננכיאיןסףיד

זסמורןכייגוניסביססוfנכ jpבמוכררfכווומומופ'וכ;כועכיור/עןס'וחיככינזכנככגיכקfו ,יתס'ז Pגריותזי'מכיייותח : !יפ ;: P ו:::ןיירופנ:'מכיחדר ~' jגרימומדיינ
 :כווממסכלינIכוגוו::וכוכיי ::פ'ח rרמ ~:קויכקועפיגוסוריומ

tבמוכוזכ:ויככמסח,ו::נכן'וחיתווצ :נב"tב:כככסiבמסויגיף .מןכ!(ומרמנמ סמ;::ומו:ףוכוגת i1נ 5כוגrכינטמסכך~וגוור i:!מנמורוכוחיכ •::ומןכ" 5כ 5נכמונננזהכה
גrכיכגמ 5כ Sוכ .מריככנינמומגמו::מכIכדגrכיכ .חסרוtבגומקלו :יוורמזייומףיויג .גךורומיגסכמ::;מוכזכמ 5Sג Sגניגומיכ .כךוכומיגסגיזסיכיסקדtבמסממ

מסימןרגמינ .גו'סוjביכי I:iוארנז : Pכ;יב iגסבגריIבסיוגמומפכחיס pמקכIבסכ::;מור .jבקזיס bויבמו::גמונפינככמףגיוג Iזמיכריכככגמנ .קריו Pוופרחיו :כמjבמרמ
 ·מחכיוככמכמגוכjביגכסכמכוןיגגסjבמfוונ Iכ •גככניבככסכfכודמב ''' I:iפכ .כוןiבגמונtבכמס:כיוןורןמכנכסדכבכזגויכומסוממיגמ .קחיכו:;ומרוןנכימכמממכירוכמרבז

ךiב jAימרןוי/כו:תנוכגוככiבוככזןגיככיןכrכ .זככרקרמעגגנכבפכ Pכמכקיכמ isבמג".כ I:ו jIבגמוכםכמס:כיוןי,נומיומכנjבנוסIביכמכקנ"כיiכו Pכנfכס,מiביסור)ו'
גי pוכמו .ו Pחtביכומפכיtביענככומוrכוכססימןכמכיייו::כיסומגגגגרכומככסtביrכןסמגךגיכננקומווfנIכ'מחזיריסס fPואין :כימבגיזסמגמקמי,ר/כו.סוfכס , ffופכ:: ,כנימ
 ·נכויסוכסבrכיטמוכגמףוכטrכtבמיןכמקומווfכrכוממזיריןממסמ,ןIכיכIבחומ)"(יפכוגכבוגגסין..מככו Iקגסנירמויכיסיו:ככמעוזמ i:! מ;::ניrכגמכtב'יקרספןככפחדסזייי :iככ!:יכוfכ

 :(קכ"גו)כככגנירידrכוסמכוןקרוסמ:כימiכגגונכוךמז.
מiב"מו Pנג Pמפניסומ •ממיךסככtבIוסמו Pכגנכססtבסיס Pכגככנכסורמגנסוככומנמ ,זכמגמס Pכגווכfוכיכגמjבכרי .מךכרכומו::מןנמיזסכסלמוrכזסמככרכמ .כר iכמכ I:iמשעשהכט

 :נוגיו כ"'וכסיויסןזימסכרן:שנאמרמסכן)(קככוכממריסכמקווממככ:כגכוויכגביומלכסגיכככיתכמסכגמךנרiבנכjבמו.ונכווככמסירס..פבכבכגייכמםוכןקדו!ב
נימכיכנכו::מומע"כ .כרמוככוגנכורוירוכיס Sויג<.כמייממכודנוככ-בככורממיוכסגוקומג"jבסנכנכיס.סיינורנג.קכיסמתכווך pגרקמפיונופיק Pככסיוכגתפו'וכןכיס JינAכtנמכווו pגאם

ננכוימtבימכןמק.lכו::ידגס.ממימגמיכריסjבכנכמוכמומורדיוכרמקממכפכקוגיגיףככרכומ·סימיזןגגו;;כיוג"גמסרןכמן::מו:וממנוכיסכ~פ"נכגכ;ו"ממפסכו)ויןןוכגגיוגוגסמiבגן
כמס pכומפומוכונכךנמ)רכטסיססככ:כחס lככ pמכקח'יגסווכודקגחן Iiךמככגיון .ונגיוכמ:ירןרקכנ!:יחס:כ'י I ~'סrכטנכןנפרסככזרכiבגמפ"חננומלכיס. :יוסכסמכו;מככככמiבמסךגתיכ

ככזס~אח Iזניפה

ונו'כי Pוסוככןכככנכככךלחוקכזכקוס\fכIכוככגיחיססיו וf,"כככחכזכסכגגרוגי;גככוןיככrכרח::וכמגחונס Cככגפיסנןנרכfוסיסיסמפבכ '''~נכגי'גגמגס,ממכfוס'ייכפעמים )מ(
 ;ינ;נ'י~ Qמרמ..וינ'רחוקיססיוtכסמככמ Pרמרמtבן;בממונככ r ,נכנככממסיכמוממכגיוקfגונר כ'S rויו Pככגוסייוג י',"רו
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רכ.וכתפישח

פ~ bרגלוס'ס Iנמוגו Iססכירי"~:ניס Iסוכדיס IגIכפיזסוכפכין~כו S ~כםמפרrכססהלקכ~מוכ"וכמס Iסכפס tססור~לווכיס Iסו~נכ"נכ .ס Iכו~נחמ Iגוכסנ l/במן Iסכרכtנס"זס
כנ~ו Iכ~ס~כ ~פסכמ Iווכמן'(פסיימג"בfו Iסיככווrככימס Iחככ Iגדכיגוחג~ :מ)"פ I (ס Iורחרכפקפקגכון'(יוג l/rח

וח,וזככורמסכ~סן Iגיסוfוכגייור~ורכיסמורמכיfוססב'iכבורמסכfוככדנרומ "גכ~ומגנ) Iסס I(דגרסדני'מפוגימfומיגתינס rפIכוק .ורנכיסכומומנכיפ~גמכס Iוד l/ההל
כו'כומכגכ(גמניסו"ו Iמ·ך ,,' Sו::י י::ככי::י:: י:: :Jק::ייfוiכיוכfו'רכIכביזווגפיבכבכנגס Iונכס'זסונגכס'זסנגכ " י::יי::גrוfכרסס Iכ I:iרנגכדככככובכמIכיכמתכסוגמינ

סםוכווסכוזסמפ!כרק fjl::ינ i:1"מיימורניימ .כ'נגכס I::יררכ ' 1םגמכוכקימכ I:iפכוגנו Iוגפ
נומגכגכגג'יממי cמררקמ Sכימ::יגמרכיםאורמנמליאלבןחנניהר' •כתוביםהלוחותהיואכיצדל :וכגרמנגכמס Sוקזככומנגכמם Sק .גומות

דנייזו "גכרכיסםכוכ'::ייו i:1וכקימכגגפiכרגנושנאמרוהלוחעלוחמשהוהלוחעלחמשהק~פיסiככיגכגפ~וכירווככזכנחיםוlלכויגככיוז::י
גפיjסיררסוקםרזרכר::יומוכ'fוכגבכרכנגכונגבוכ"rוfכדקגףפיק Pססגמגווכיjנגורכמו

כוכסכרכונכפסכקכנייו Sובססרח;;וווו Iפס .עלוהוזהעלהואכניםלוחותשניעלויכתכםו)ס I(ונרסריוסמ 5קו;מכס Iקכפכ'~קמס rו; .סדור!::ג
גורכ •פגככויס 'חנסגמכסדנרו!וימ i:גכ ו,, 5סוזהלוחעלועשרהזהלוחעלעשרהאמרירכנןזהססחרימגמכסחחךףגסק;יס Pס i:וחrכר"חחדגכג
רחמכסוומפין i:סקכפי p "כוכזסכמקןמ;;ככולעשותאתכםצוהאשרבריח'~אתלכםוינרשנאמרימ Pפגו'כגסויבדחה"ד :סככיקגףפג

כמונרג'רfוב'ובכג"וו'"חנונכפמיסו'מכרו.וגפ!כוק .ו'!נניסגומומ Iככגכגויכמנססדנייס
וממריפכיסככבכמיסננ'ג'גמרנין::ייו Pשמעוןור'זהלוחעל Iויוהלוחעל,והדבריםעשרתיגמויב)ר'ס p (כדנררמימ Pנגקרדסכמ'נ I:;ז
::ירמ I:iופ..יייוז" .סעונינIכגכמיייסממיככ'שנאמרוהלוחעלוכ'והלוחעלכואומריוחאיבןנכסימכ'סכנזיממררג~מכמכימימנ Iמג

יככמ· pס rככברבגויסקרוגימ::;וכגנד l,sמכנככנגלוחעלוכ'זהלוחלעלכואכניםלוחותשניעלויכתכםוכיימיסררכיסנכסימחינוחרסכי.ובסס Iכרנר
ס.חיסנכו'כוrכגגכיס Iס::יל~סופסוג"חסמוונר •דגחחיכן Iגמסוכופמfוfנ Iרגסכגוונרייו Sפ"כ

 Iונ"י rlכי'ח l\רמ"רקדוקס rננכוככמנירגכוושנאמרוהלוחעלומווהלוחעלמואומרסימאיורוזהכוחומסכיגככ:מנסס Iסכוכנכ~רמכסססקימ

נכiכספנדרוסחכנחי:וכהכסגןמכררכfוכריהושערכיאחיבןחנניהטטרונה.כתוביםהםומזהמזהויכזונסככסויבדכ Iוכדכמכווכיים.ופוךfונכיס
נככררכוסיסמכסגיוויiכגגימרIכי:במיי'!נגכרמ •ותרהשלותיהיואותה\דמורוקלדנורדבורניןאכזר )כ(גוכדניימנכוכרמג,םימגכדנרסוכגםסמככ I:iמ

יכ .rםנככ'כייםככיייינס I:iביגכרגמרכמכריסדרכיסרמ I:iנגדגכומגיוו .ככימרמגינבי:'כגגמכס
 ~נג Pמרי I:iקי(ימד'נבבכי:רס!יובגזכז:רסייסמטיכילקישריש.אמררבאכימאבתרשישמומלאיםכמיכגמיככג"גכונגיגממכדמ'מ"מונרןימך
רניימ '.כרמניס:וייומנקיסך'ונמגוקיןגגיר"שער'אחיבןחנניהלמדנייפהאמרקראלהאיי l/ררגמינזסגימנככ:ועשריםימךסע::;רסגגסיי

 iרג pבברומנרוקגג';קמכוו I ;~סrו::;: 1; )ב(דוכרכי(כןטן ilככלכדוללכללובדגלכיןהזהנהיםהמבבגיגכגויכמנסונדגחיכזסדייק .כי'כמנסיו
 '. Cג:כונ'ו Iסקיווככ~דובגסכ iJכסחiכוסכנכrכלדגי ~ l/וזכ •סגיס Iיוסכ"כ Iקרחחריכומ,מ
בבוסמס Iסכחסעוגינכנכrכ'חנ~ '"גגססרי :תורהשלואותיותיהדקדוקיהדכורסרגריסככבוכגגבד Iר Iנבב Iדגמכמגס Iוויסגי
 Jכוכ"נגכ 1יו 1ו;:גגבכנכוכבספיוכסווס •כמגרנסנונדניכןכ': ' Iסעקבמכהוננ)ו rפיוניר eועי'ינס" י::'פינ::י C 'י:: Cאיוסףיד.ס"כס Iסדרכדפסרמ ISככימרומrכר~וrכפכ

יימ,זויוכוכינכבנכפיקס'כ I:iי Cיבכנכורווכייכ :סנ rגייגכיןיירק cפימ rמ ,·יבפ' pיכ" .לפונכגיוריבירקי"רחירךייגמנס
 •סרSיסכימוזמחpסני"ומוכתקרממוגךרכיןגנכס"מוג"יממסמככימי«סייי Sכונכנכיג:גוייכינו Sונגzויני '''יקרמייוכככייו .בדס I:;ככובכ'ןכגמיכס I:iרקיfודמכונעימ I:iמ"כפי

כ'כ"כי.גמרכיסכסימזסבוז:גזסגימעגוסי :גומגכנכנייס I:iערסוסגמסמרבכיכו
!נגונעג:ינכמייס INמ"כסגםסינגניןס I:iסגיימכוסIכסfויגןסכומוrכסמיIכ'גייiכזו Iוגפ .כגמניסכייגמיבכגכונכ:גככונגגס I:i:בגגמיעג .ימכויךי S יכ;::עגוכנגכויסיכ' .כמכרי

כ:ב:יייחנןכבייiכfו Iכעfוכגנוfכרךכגמגיססיוסכוכסגככ"ר Cנrככקככיךרווס rו Iומוככfוויס'וככמןס'וככמונ .ס Iסדרככבככיחס Iימוס'יוכfונ'פכג'ס ISכ'סייכfוו:בכ"נכס
 :סככסודביסס Iכו ISוכ~וסו~סבוונסיסו::ומ . 1i'Iiמרמו i: ;: •יגמ:גיסאסרtיסדקרוקיס Iכמרנר Iס •כוי Iודדימרגכ:בי!ון Iנגכוןככרונפטטרונא :קסס

מזחענריחםמשבינתוניםלוחות
פלסלךוגעשהלא •פניעלאחריםאלחיםלךיהיהלא •עבדיםמכיתמצריםמארץהוצאתיךא,'זtראלהיךח'אנכי
כיתעבדםולאלהםתשתחוהלא •לארץמתחתנמיםואשרמתחתבארץוארשמכזעלנשמיםאשרתמונהוכל

לאהכילאלפיםחסדועשה •לשנאירכעיםועלשלשיםעלכניםעלאכותעוןפקדקנאאלאלהיךהואנכי
יוםאתזכור •לשואשומאתישאאשראתהוינקהלאכילשואאחליךה'שםאתתשאלא •מצותיולשומרי
מלאכהכלתעהשלאאלהיךלה'שנתהשכיעיויוםמלאכתךכלועשיתתעכודימיםששת •לקדשוה'זtוכת
הארץיאתהשמיםאתהןעשהםיימת-tlש'כי •נשעריךאשרינרךונהמתךואמתךעבדךונתךובנךאהת
למעןאמךואתאביךאתכבד •ר"שויקרהשבתיוםאתחןנררכןעלהשביעיביוםוינחבםאשרכלואתהיםאת

 •רשןערנרךעתלג-נחלא •גתנבלא •תנאףלא •תרצחרא •לךנתןאלהיךה'אשרהאדהמעליסיךיאריכון
לרעךאשרוכלוחמריושורויאמותיעכדו •רעךאשתתחמדלארעךכיתתחמדלא
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גח Pנככמfוי Sונככפפיג'יובינלמ!ככובככיסגסריממוכגfכוכיומגבכורניפנסIכפלי'יווור

P בזויסס'דרנמממכ:ידליוIכמדחקימסחפחיזוfכיוגכפככיסנ~ונסיונ)וfוP כמרעסfיוS וf
גגככסכנמבחקזסח::ופפי::נפ pיפובז tiגופיטמכfויiבבכנכמכרכידכיבכקלמומבכגבכס

בוIבונג:וןככ'גווכמסיחסז:iזממורמכי • ::"פנכפככיסגגבכסמ Sיוfומינוקלממףוח Sו Sנ'
ניגמבירfו'וסיסמ nכנגגוסכ'בגו'ססמורמסונומכ'נגככוממרIבנרברוIבכיו(יוממ,

בגכ!(פינכםכ'גשביס'ידניי!ולמ tעגכפיס'ונכוכגןfוסוכנומככנ'מ'גכככתר'ידנור
נ'פו t{גנחפ'ניוככומ'כ'פס:פ~ס'י'ד\ע'ימגסIבל <fוכורזוךיכוכגגמזורננוו Pככומ
 ~ tiזנ •פ~תוכפנ'גמונפילוIביסוכ'ינ'ממדגכגמיגוכנעגסfומרופינוככבג'יfומדגנינ,

וככ'נקודו"ננ'יס iנבקנרוז. i:י;;רונוככו:יקיסוכקךכיסופריס P'יכ~~לייכו SPכבו~"ד
.וי!בובפמחבקבכזככקךספכי "1כו •פב'גכגממליסמ~::ויסכןיסי'יכfכגגוןבכפככיס
כפוג'סוספפוניססכקודומף <:fחבגממינמגfוגוו .וIבפג,סגבוס'ססנכבכ'סנ'כפ;כוק
ונכסגכסגזס.זסומי P סכ!:;סכרמסגפיוזסייפסדגrככסיIבככסןמי"וIבגכממלמדוIבופוך

ככו Sבכנניןכיטסימ'דכIבקרומסמ'דכורוכני'קל'ו/jמב'IביIבונפולiכסזסכגכ'יחבכמי
קרימש(נ'גון)יי Pכוקיס P'יוכוכמבקfנגIלחו Sפכפנ'ודוכלנדייגכגקולחנירקזקמ,נו

וד'סIבנמיוסמתגיי rכוולכיסוקיס Pפ,תונפוס'יfורוןפ'יו),נןיסיסכמודכור
גכIביקימל'ו Sוכר Sכקסייfנמגגמrיךוק Pפחגנספוכ'יקבכניסםססממרוניסררגומ
'ממייכקנכו I'\םיס'וניןגנמכגדונג nכגרוג'ידוכרסיסי'יכיןענחונוכנירונרוכרול

 ·סנקודסיי Pגפי'יקיימומכ'כיןג:וגדיגרופסוכזגIבוכנקוזוזוגכבכיס PנIבנויס Iני
נקוכמוונמסר Sקממךדניירסמ Iכספככיסוכ'כקודומכ'בומ,ןמכגי::כדברוכזסורמ,ס

וסוfוכסככסגחופ:מככגדכסזססככסגנופכ'ומ~נויד(םוסמוגכגמיגיפוfווכי .ממדוק Pנפ
Iב' r ינ'בכנקרומ'ילA ומךבקיימסקודומfבפממנקודססימכמ,גופכ'יו"דגסרגיטגגוו

סוfופעסוגמכר~ךסכופ)ויןבIכ"מIבסקרוfכגככוגנככוב<'ינוIב:דבכיוווז\י •כז'ימ Sוגיו
'ימגסןכוכסfנrרלוIבוחקסמ'וקירמוע:בכיסודומ jכנפ.יסכ'ס:יומכגמוג ::'Iכיוזבג

:וורמדכפי'מ'גמנ ס;:: ::'כח'ניפ"י ti'5כוררfו'\(כננכסוספ"י<.ככס'יפ'יופכ'ורפ
קככשגס'רכ iככוככממור'ימר' Pכמכסיוממיכוס nלוכ'ייומ'יfכמרגפי'fכ"יוגמכ

וסגמכז::גזסIבו'סממדנ Sכזגפנ:נייסכ'גומנגגררנו" "גזנוכיסIבסי,סfכבכימימ
1וסוניסכ'rככגמנוגןורכיס Pרננווגס •<ננכגס rpוכוסממלסננכסגפ'ונגווןסממי

זס)וכfנכנזסזסרר'ס tכ'סיוrכ~מומנכלפגיססמוגקסבכבגוורוכי .זסגרחוזכומומככ'
גמריסקוטלמז"; tiוגונ"סמוחיוחיוכי rוגזוגיגלוכוזדכייף P:ווIכיחמ,רוכיזסגגכוככח

יולף Sכעב'ן י'ר.,;"י'פי'נפ"יממגמנז"גו::ילכנכ"ן •גירכיוסכמנמ'סגגבגסבוגכרגמוחיומ
כמפך"ופסמגרח'ת'יכוגג .פס'פו"ןס rכרוגנספבת"יותלפנ'וו:ומינוחסוfכמיומ

' S וfr: ' 'נייוגבסוכס'יגגכנ:וכנחנממגףוככמכידי'יכורנון::מקמעדמונחיידti סr ::י 
כוחמבכגס'גמוניספ'ייוכריס'וכיסכ''י r'ידלפנ'ספלי Pכפבבכרמיחס'יפרו'קל

סז:ר,ס'וס .גכפליסכIבניובר'וIבניוק pפפגס:יר'ס ,'בIכפי' ''' Pלגחנוגומככיסגדכלי
"ממגססלמנ'גמו:לז"גקסכיריספ"ס(סלכרר IPבfומדבכפיוס'י~גימרסררנגככדזכי

זרכלג' .גכרנןסס:גסונמוגוויימסנfכ~סינו Pככמפדר Pבגיממ rסכמרזנ tiחוגככורנ
נוסוגכוקוכנזחכמIבסיסומככיי'יזסספ"פוסרגכ::כמיוסמל'גו .rכמו;::פוטכמונככ"

סרכfוסספפפכדרן<fוןfכסמדרו'ןמדוד'וגםל'כפrכסבגו'יילופגתיבכ"פסיסכפיונכיויי IPב
סייחידזג;:חפ'נfכגמוfו'וככופכרנןפכחונק'ן;כיכניfכרוכייוממ,כו:;כונגיופלג'גגמיי'י

גכפכרככומ " "י'בIוכליס IPבכובחסג'::יכמיכ'ינוסומכפכיןפכיוכמבוקנfווטכממונול
ונIבסכוכיפססיסעמIב'כג;כיבכמ,ור'ר"Iברכריכס;:חל rכרזגfוכגר pיוונמפמומגמגומ

,רו.ניסדרכוחסי'כופפגרומססיסגfויגרחמ,רומנכיניו וי<::"סכוומחfוז-דגככככינו
ונפ'נפכיוגגוי'י:י'מססנפגסוסטגמו:יכגככססננכסגונגונך ::ז Cנפו:נזספפבכיסב'

ו~כרי'רt:כממיסגכגסנבנססכנמפגסכמכירוסכfכ::רנפי'כחוכס::וימסגfכ'~וס"יק.נ
ונין 'גי::כיו •דככיינבכפספגמנמיגניסגיס pזגפג::ככ'סד'גכמכויסנרfכ'ס'ייוIכיחמ,

וכונמפפעזגגנ"יכפניfוובלסדפו!:וותכfוגמכוכמנימ~רופל Pסח Pוקפיון :tורrככמ 'י''י
 : v'יונלסיfנתוס rגוחגככוג'\י rכומעגג'ככמ'נ)כיוממ,נופחפוור'

מביתמצריםמארץד\צאתיךאשראלהיךהןאנכי
לא •פניעלאחריםאלהיםלךיהיהלא • :rעבדי
ממעלבשמיםאשרתמונהוכלפסללךתעשח

 :לרךע)אשרוכלוחב\רוושודועד •הדברות(וכל
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גגר:יםרכייס ". S~נגםזכ~כחי vווכ :rסזfורו~ס:יג:יfוiבגגניןכיוריונגחיiבגfוירעתילא
וכמסרמדסכניכגסוומורסוכר:יגס 5מסכונגסדרךכפיווג rזכמוכרוס

' P בווiב'וכגגיוחרוכמכננוווכופרםגגניווסיוחר:יומ:ימ' P ככנוחסוכקרמדרךכוודוח
בכגגוסיקוככוסיככוונפיקנגידוינורכסרוכימ:iבמככרכככוככרןכיוזכרוכרגגכמ!:

סיtכרכסגיכמורסככככמגנווגרככזויגיקכור
 •כfו~וגגגכמםגמוככסימ Pרז"גגככיכוסו

מגסגמיכסנוiבמניוגסכויגכככרמככןוfו"ג
נכמכססבככיסIבכמIבמוכרוכזסנגכוכססגזכיככ
ככנססימגגכוכסוכגחיככנ:בזכורסמנ:בכימסIכורס

גגיניס:וכמ,ר'פיריימ Pוסימסכגזכג'קiבורסכIבגסכמ
 tכ Pנככגסגןגככי Pנירוגמונזסמאטרלכ

כגוזכומכירח Pגככיןוכון Pמנגכיח
וכון P :;;יסי:::בכבוגיורfו.מינתוכזו rוכיססי:ב
זכוח 1סגגגניוככזכיריו Pככגגגססגככמנכריסגנ'

:יומס rסו:יוכfpכרמזרךכנכקוססנככיןכגויסיס
כנכז:יירומיניקכחכוממריךככןני Pדרוfכנכר
דכריIבורככחונכותחסגךג;כגכיר rכתמגמ

יזכר .,'בו .וכוכמכפIבבכןיפרססגמס rככמנכר
יס Pפיורמככפחכג;;:יוחמזכרוןקכסמגיכןIבגמ
:בזכוגיכרכיוחנכוח iסקגגגככויוחוכורוחזריס
יכומ Pווגככוחנככסומככספק Pנכזסכוינכסן

נכקוסגגינכדוקססמדגחיכזכוככיומכיזכ"וסגוזכוו
P נונכררכוניכקפריסכיכוחיתמסרתבגגחידי
p רפייr כורנייסומגתיסווגrכיסססכמיסrכגגקכו

ובכססכמר!כימבכונסודרךמייסמנוובכפיכס
ככומוחתסוח .מוייסכוןסדרךס rגיגתדחי

וככווככססיככונכוחסוכככiביקרכמכןסומ
כוגריסגגסרחככגמכומיכוחסו'גג;נכפמיםוו

 •ככככ:בומקיקסנכמינססכוזכוחגגכמרומ
!ו'י;ספר Pכ:יפכמינגגחוחכובכו ';מ:!יכריסק~זכיכמי i!מתככ~כג i! '!כינ Pככככיוי'ייו
חורחגוגמגוכחוגבככמומגרקומממס Pגגנמכככוחקפמו Pכבוד:נומס .ז"כסכזורימכר

דכריסגחכס rונגכניו .מוכינהנוםרכיגגוכדסגגגוגסנכוכידגסכיכוכבכייניוגוגסקדוIבכ
נב:בסמ,ךיודבכיסמנזרנוםמ,וונמוכרפע]קיונוכוומ"ג rו"מירגחורכי"גוכוחתבכעי
כחכמוחסוכחגסנומוחממגרמימכרךסומכיורג'נינו rמממוקרננדוכרגבםכננדסבכנין
סכנחגככס;חכיגגור Pכנגגס P;ןגימכרןורכככגכיכככמנכרונריס Pסממכרמר pכממרומ
רiכ Pנגגכגחככססוכמרחזרפזממרכנכמטכחוגגכמפזר pמרהכ i! 'מימכוגכסגכס

 .גגווכוכמנס Pוככפססככינכיוגגו:כוומגמונכמכככו i!וכיסמתכיקרגגנוכמרר pכמסדכריס
וכמנריןכיוחיכגגוכרכנכוניכמ,סנמ!:נמכי'יIבגמ'י r'י'ימורכיכזרגםוכךכרינוכדזכי'יכ'י

ר .Irבמגוכסטגכסגממג. 5מווכמויכ.ורמויכפiבעודנריסנמנרנינרiבוכומ;רכיבכמוכרIומגח
וכנרfורסגונחגסכיונוכנסכגכרססימ iכמקרןכסממ rסנס •גרמנומרגו"גומומוי:בכגונררסרגימסוכיסםומפיוכפ'וכיזכווIבננוכחנוכודרכ rסווגוכמרגובכפמיסוו!ברמכו
כ"סכמוכיסגוומח ס,,:כחמיסרמגמזכגזרגחסקנווסרכסגמiבר .ס rככמנכרככוונחכגגכוכיiבכררמיככסס rו .כמכככגכריומוטפמייסכנכפזריסס I1ו"קככעפמייסIוועקס Pככםסיכ
 rגרוכוס:ומומנומויחכרךגיכוזכ PככפימממiבוכמגקיIבמרוגססגומוחככקכגרכינוכ Pכככידומדוקק rככומדג.ומוחמגקIביכיסווכזכויכרמוינכימ,סטגרכןבנומ Sכמתסדכריסננסרח

ברון Pכקדוגבכפוזכגכניו Pכככ :;; Pבכוככiבכיכסממך'וגגיiכרמכגכגכוכגבכחוIבגככוחסככבכגסמח rסיחכוכידסכי,וקיוככסימומס Sכככ'י:גככדמומדוקיסין rוfכמכיסס Pוסנרקבגסנוחןמ,ן
jבכמסגווכסזממגפיינככןגןובסנכומומכנחוכיסורכ A!דדכריככJכfווגגגjבומור r.pגכמוכגגככמזיקרכינוככ!כסוסככקגג .כמייסבכזירןככור pנוככור'יו'י Sככ'יכומומכוחןסומ
פמוחנfוייוחמנר~בכי'יIבגיjבניכיססמר Pויסגומנ,iכ Pגככססממדגגככומזקיויסיווסנכקככימ'ססוכמןככזסיחמייבככ'יסממךגכגייכנכומזקיבכור i!'ינכניחרקרנכנימקניכיססיכיס
פכויוככר\סריוממנרכגגי'יסכי:במר p,pגוככרוכי Sרכןכ'ייוחרמויובכוי .סכומומככקגגרכינוככ:ב'ינכבכגס:בפבכמו'יומנרוןכקדוIכ pיככיגמסיוסגגזכנכייגיכסווינכיומרוגfו
סרוכססגשכמיגגכוכונממורסגחריוככמגח Pגככייג rככמככרסגפיבכי f"Sווכ pכ' pכמומויק rגסחמגיוכמוכססר:בוח Pוכככומיכ'יתורסנקיוסיווגוכגמוח'יכמכגג!(סובכ'ייינחת

 (Iםכטפמייסחוכיד,"יוסרומגכככדכין"fוורךוככד Pיחפמסכין Pנמפiביסיסד Sכככגסגומiביננורטוסםיסיכדגיכרזרגורמגןג"יומככזרייכ!וקכססימסמח rויטוכיכfנג·נכוג

יגוגטגמככסננוכסכיfכגגגריומככונמגכי 5סמונpסגים ס<: Pובכפחייסרכיכוככםסטסומ'סככקנגחמחסמזררווססגים ס,,ג;פזרייס PוימכרךכגינמוככהככרIומחסרמכווסטגיiכ
כגכפמייסוסקכ"סונכווםככככiכגפ::;וטוכוfוכבכפמייסמופ!:ס Pככסגמכננס .סוכגוזכגגופירוIבסככמוכרקוףפירוסיך Pנכנרסכניס rיזכייוגכג .וככרומכגדוגסמורןיסיסמסגסיוח
גiבכיז'יככfpכר'יכימורכס'כסוכוחוכיס pרמנכפמייסמגויסכיויח'וכוכמוכרוגיכחו pגנפיiכממחפירסחי Pכנרורקייזכפיקחג;גוןכוגיר rגסגוס Pו pוממדסככיגגסווחורסיכרס

כיוככיכוכפמיס p'י ipבמכרו'ייו'יכומומככרי:גמ"רכוגמיגכמכסיסמכבכנ'יוככס'יח Pכפרימכיןנכככנויךמ zpופ'כסךוגכרמיקגייכגסווככ'ירוססיiבככססfנמיוכגגככקווכוח
יכרסוiוככיגככונזכככויייס1כזכסוןפירוןכיךובכ i!כגיכוגגוככר'יקייס i!'ייי •כיייךניוככפריס'יי'יפמיס Pני Pונכפמיססכיכנס'יןכגוגידופמייס Pבכי'יכוכס י'י:;;וjבמנכרככיניך
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 :נ~נכודדגקנכןורוב//גשבאמרממבועומרובקרביוםע'~רלחמשהתבואהנ//גוכסומח' i:!גמרסזיגווסמנרfכחטIובחלמרי
מלנזססכלכ\.וכ"פסמגגוכויימייגבדפנילכףנתוכיאלחיכםבה'ושמחו:ו Iגיציווובנינ)(ון~כנמיזגמנומ'ינכמכיכ.כונחכזוכןטטי \מכק  ;"" ,,לי'ייייאחן .מרסוסו'מוןלמ 5ןכקכחלמסןןסגזיפחיטימ;
מן rיעהנ :מגגגוניופכיווגIוןלך.אמרככרוחרשוסרםמקמאגו,מורחתומןממודוכ'ימוגוגוחל P .<יוכביוכו Pוויינו
מנילו .ג~ניסניוrכגמנרקרגטמגסריו .י'יר'לתרופה)נועלהו Iמקfו~ r(ימ •מככריהיהוחרש ttחר'כלגכטוןכזכז!כיר,יל 1rב)וווכסרמר!כ pמךכגכר//כפייר

וכפי .סניקרטכיממחנסמליכךגוחוfוסנולל"נ 'וfכנ
מ"לוכימיגפחירטסיסובסגכימ,סירגויטגכלושמוארב •מזונהותרףיהעצץ iנתרפיהאמריוחנןיזכוינרכיסטגס ' Pנימרטגג rלובויכיס

ל,שפהלהתיראמדועהל "'שפהלהחיארמחרסגוגגוגגדסיfכסמגסטגי,,,סוניפגיכגרייס קחחס .גפטוכפכיגפוכדוחי! :ס rנכ~רו ,ר,,חמ 7 "רכגטרונמדטירממרס rננפנכמרלףפיירנממ
גכדוממוכלוכסו .גפוכיכסיכ Sככנפוכוריו Pמויר U!לדאמרחד •חנינאורבילויבנןיהושע.רבימטהכגגפיירימוסמררףכמרטיטבסגסרריפכריס

מגנמוגכןלא : )מ//(ו!וו//גופ'"ר lגןוiכל'ללמ' \מ  :אלמיםשפההתיראמךד rועקרותשפחנזכ;קפריוימןיז'יוככנגןכויוו . Pמר
גונגגסוכמוכל~מי·קט'ימדוגוומכנכנרמ.ןpוריל"ללו"נJככפסוממ:ויסימ-גומ:וגןלבונססו'ינכו//נ
מפכיגפטדרמוןוחיוגפוכמזכייחדמיגחגכונ:ואתבחחרבכוכדבאצרהכשעמוצאאתח ,ונפו' .כזככזוכןנכנככסבסנכו//כ 'וfט'יוfוווס

רכיIבנימו .ו Iגקנסגוכפנסע"fכ Pמחינפטאנטוכיאשלנדפנילווישבעלה tירושל,כחרריסוכגסמ Sקגןבסגמכקוכחיופסגוכוו
כמגי .גפטדמיימגfכו !'כfטגו,מ"לובנfושלזמנהגיעליהאמרלקראתה I 'נדוסנהררינירדהפ:וכפילוטרגמגקרפסמסרגרגגייקוו'ניוטסרמ
גיקממל .ככבכטיגנבסויJכר Sככוגךכיי.,..גכומרדיהוי""ייםאלאלאולהםאמרליחרכזהכיתמנבוככינו!כיסיס '""גוגסטנפסחניימד

נרנכדגח .מ!כבירכמרס pמרו Pגניגסםfכיול I '-ל ,'לילומךממרוזככוזכ pנכfוןגכיןג~טfכיגומונככfככ
כסיוחמוחרייו Pמווכחוןגרזכ Pכנגוכיוככוכנגנךיהויקיםליהואמרוואצבאוךוא ,תנוהוביבדין:כריר Sגגוטרמפייוט ס""ובכפסfכ"י

כיס-.מוןגנכנוכגןנכור P)וומוכן .ג(בךפודרדוחין iעוש'כךלהםאמר •לךבעינאצרבבוכרIבכפכחוכרמדמכיגמויגוויוב/יכרניוfכח
לא :מ"כומו 5וכסוכפגודמוכגגטוכיIכי-נוורכתיבהאנפשיכוןוממייםנפשיזין 1דובפשמפניבפשכןו'ייסכמכוכגמןי pמו"סוכננכרחפקרוח

גןפ!כסכמזקגיןרוך.פו'זקגןגו:במסגן , Iללוכ:וזכגוכיסטמפ"פגנכfול Pולמןו .ופקלכנכקי
 ,כוטימכוסוטנקטגגרובי .כככיגוכ~כבככןלאליהארמוארניואעבדתסכי,'א )ג,(רנרוסח 5וומקלמחיופס:ומיחורפכמפלטוססחכס
ו:יימדוסוובירל pנמגךIבסריו:מפגיגו:בררגולהםשמעשלאכ~וןככרי·בןלשגנ:עזקנתךעשתהחמרגגגלפרfוסג"ר ,חלרפסטסרחפIבר"רזכיזו

 ·כובנגרמוכמלדסרסגדיודססרמב"רמגו .בםסנדולכאכזריותשהרגורהעלוושל~~לוהוונטלוהועמדופייטפסגולן(רגגויוו ,סמוביריסייימ..רגייס
דחיסררמגירו .ר 5נגבוכרגנויייסריקיסנס •לגפירחרסמטיס pגנרומגוגסטגפסכסמיי
וכנכוונגרו .נככוןמככו p '.כוכסנגפופי'ינלסתחתיוכבויכביהאתיךהמנבוכרםאצרשהרנוכיוןוכגוסטגכפסכממגנכגופוממחנכגוס

כ'וכ Sגוני .י 5ככגווכגנכידועגזכייבכרוןמהלואמרולקלסוכבלבביכלו jיצ~לבבללווירר :וג(//וכ)טחוככסכ
-fכפ'~וףינכבויקאר וJומוחמלכתיודרנתיוכימרך\חוימיםלחםאמרעש~תזכפכיןגמוגו/יi;ילנכיכויךיג(גו)וןוקיסוכגכומוכלמזP כfוגוו

פי' .יהלופי :ח) I(יפ/בגכוכגןגפוגומיס Sל ,ל'ל Iייינגס'י Pככקוכומגכבמולןגמנווסס
רי Sפ'ככ"ידמ·ממיי Sניפיגיגנון ,טגורכמכטבנוראמראמתומרו iאותחתבנוהכבבררכחקייסרנמוחרבזכייוביסוקיסגגכוךג';'י

גי .נכניריו Pגניסזכגוטגולמכטיטגג/כ Iרלוכמה.כמהאחתעלבישמכלבבבישנורתרביאלבישיפ-כילרמייפררובטסרנסיקנלממויקנריח
ר"ירדגויו.מוסכיופי'סול 5גכרכדגfכ Pגגוככרנוירדהאנטוכיאשלבדפניוישכה C !;עלהםשמעמירג:.ו ~'''ימטיסריקיסגוב::י Pבורנו!ו

fJ גר .מטחריגיסופ .יוןכגטריחרסגפיכרטיםנכסמסP P וסIטר
 pוסrככ// .סופ"מ)(פי'גקיסגובוןררן •נרביתשלזמנורגיעלוואמרואתו iלקרנרולהסנהררי :וגר

ונקפכוספו'ופיכוככ/יסוכמגפוורז;iיקי lAוכינמנאמריןאזלין •ליהולךואביליזו 1תנושהמלכתיאותואלאלאולהם.אמרליחרבז;ך
רימו' .ג/'פגוכטכוככוכוחסמ,רניסחוחררזכגקלראשעלההמקרשכיתמפתחותכלוכנסועמדעשהמחלךכעיבאצרבבוכדליכביה

 rיכ..נודרטטיגג.חיקיפקגין P)ונגוגIבנסכוכריולללללל
ובסינוגוךגווטגטכרסיסגובווכזסחומרסבכמיקנעליהיינועכשיועדפניךזכרין Jגהיותזכיבואוהואיםעושרבונוואמרהנג

ח Sקידזכסרף Pיף Pטמרכילא :נדרכנfכגזלירחכמיןאמרחראמוראיותרין •ניו ..למפתחותיךהריואילךמכאןלפניךנאמניםכתים
כיכככרחיבסיס~פריגכיסכיטגור :כמכיושלבחוריהןהיומה •יררולאעודשזרקןמשעהאמרוחדממנוונטלתןיררהאששליר

ומניו .מגוופוככfו!כר:ככגס'נגויגיסלככריבכטלללל
נפלוכ;;וגפוכגדמיממ)וו;;ורכנרוומכז;iוכוסלגומהחזיוןגיאמשאגג)(יסעי'יהה"רומתיםיןונופננותיהןראשיןעוהיועושיןישרא

סנכחידכוסנכקרבכוס .זוכוכ:הניעהזומיוכלהאסוריןבכיתוחבשובטלונאצרנכוכדעשהמהלננותכלךעליתכיאיפואלך
סניככסחסי sככב:כודגממוכורוכגןכיזכברסבומיויכיןגלחביתהפתחלאאסיריווי)(ססשוםעללעולםמשםיוצאהיהלאבימיובחבשחשיה

 :גסמליברגכחגגגוס'וכסמסגכרנולזחכרלל
ל~נכסיסIנסרמfכבכ"פ .גו'זגיגווגfכלהואי :ונו'נפוץנבזההעצבגג)(ורנכי'יר/הה'עמוחנרוסנהרריתהונ

ממררככנוגי,גקו pכסיסס' ממ('(גימטכ<מריקירג :ימ,קמ,ייכקרןנזנריס ' 0"קיןנכערכגוקיפסיrו Iמרכסרנריס :tררימכקרנפ'סכמס 'וC rפינככיב :פקיrועכיrו 'יריאסף ,יד
 .במ)וכימגסמלינר 5כנררכגח Pמוככ וfג,..ז,מחיו :פיזכירנמזרזגיגננקזסזררס I "עייו :נעורענני];ופיילי::יני'ככ'רה ;כ'עענסכסזריור ;iכיוני

 .ירדרגחועוך :בידסחגiגממיגונימרכסזכיובכוכגגוכדרביסגזכJכיממו .סובנכיסובוירמוכדחרני ~ iגפגונזכמרווזסחניל . 'ר,גחניגיסfוגוובחיו:עכשיוגגויגבכמכמיובסובכייו
וכמ,ו .כויסודסמרריוכרחוכיון :כגוברךמסמפזכס'מוןגוככסרוכוזכסיסרזסזככוכוס)(גגודכוכגונסIנכיגגכרפו' .גגגגסורר"רכוכ .בגוזיסרוכסנחווי:בסטגבחרו Pגטגגוובס

 :מכנכוסמכוכודימכו מ"'פיוכמנווק"יגדמחי .ו;;זננגזםIבסוגיןני pוכזככמרטךסוו(ו .(~וכוגךוגס(כךרו Pונלתה :כקרנוסכוכןגנ Pווכגנככפטדמס"חקוסרטו
ובנכנגון

סי )ב/ jוו 11i(ע
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 'iנ1יוכוגל t :< ו'"וY:;לfויtיכייייtי tפוכרקכtיגיfוtירכלו ,רנר'מוכדויקיזנtיך//חחחלפזנ;נםסיסטכ/;כוכוףכנוזנלם, Iטיוינטוו Iל Iזנם .ס IסנדונכסוJו Iסכדשמעוןחל

מס (tjינרסfוכוכייייויךיכ Sוגפילרטtיפפטפנפימוכדיסגזנינויירגליס I!:hיIבנמככלונסילסרנככורון Iססכסימ ,סIכויסעל :פלזמכככרIכ IסככIכמנIכ
נכמןIבמסןרIוIכרויjולחסככפIכוקכסוכימלו Sסוס rכנככולמrכדכחיכרIככוכינrכוכfומIכדיס.כככיכרIכ:ועלסחjודIבכיIכ.Iבכספכרדסועל :(Iכויו/גג)כס Iוכוס Iננויסכימ
tי1יIכוקנrכיףי/;ככלדכרןזסכיכככנרIכ"סכנכIבססמrכדפכליככזמIכדרכזרכיכ"מליפי I!כס l\נפכניןרכסכIבכ"מופידככIכנ\\Iב'מ,וכ tכ!כ'tיכךקסככובררנפסר)ו Iכפנננפרמירחגיס
ג Sיכנfוככלכר)וןימrכייוככפיונככ/;דסכרניגנמסג l/בtי tנרנגככ )'''פי(פנוביליסרניו

סנניfונדנלימ l/נ tפנלננtי tנננכננררג!כיחיוידרייליי .'י ~.:ל(יירר"נ)מחניסוכפננמ .מר~יסר~נקר ,נf(כיס
ין Dכררנידנייוניס tרכננשיס .ררדנררניגננוההנדוכנסתדמשההקהצדשמעון Jב j,.תתמןהרפכיi:יסננכומרננננ(ו •יימדכפ!כרק 1ושלשת

יי~וייזיו~י!כור ,tיחויסדרניtיס יt~;/יגהעולםדכדיםשלהשעלאומרהיהד\אס t/lיקכסח(סחנ)ו'דיינניינורfולזפחיסס Iפרחד
!כחספרכרססכפרוגניייגננדוככןfוקסככוכחחסדיסגמילותיעלחעבודהיעלהתורחעלעומד מ;/ככjוכניויIברfוכ ם;/ .מ IרכמIבככנכIבספס

פנירמוססניסרSמIבגכפ l/ימפקסלגנרחפכנמחליי )(לש .יכסיכמיסיחמזילןכמיימסככיגגכסIכילס
 rlפג/פנידססמפכסנjולמfוינימרךיIכרגרךבפדכרואשיםנfויטעיסחןאחדבפוסק j ת-tז'יס'פסנjולמ,סיסלמכסטכIבסfונרדנטגיככזייו

 •סjולנונמפכמכfונ'יככלכfוIכמספנרדסללמדךחםדיםגמילותזוכסיתיךידיוכצלותדחדכריוז :נכ) I(קtייפרננךספוגספגיi:יסחייג .רכמ!כיק
טחיפוחטנסנפילרובטגחנחיגחסס Iלורוככגןfושלבצלוויושבזוכהחסדיםוכגמילותבותדהשהעוסiכ,כפtי:פנוניווסיtייונפסיחו 5~וס$ל'ן :jחויtיזי
ריק Sספננבכווגובו(חס r!כפיכפחי/וI(דיק Sסילהי •ויiכה ) { ,{~(הח"ד ה"כ"""הtיכיחכפוtי~רחסס P$רדtיייוכ ,ריס pמבזניגוחזו

כרוכמ jAיבכגודמתבכגחוגi:יכרי~גלוננסנדו~גtיואדםובנם Iאחסדד j Iמ,סרrכ I I I 1 ....יקלמהידר,גחיכגור~וירי,ררליסכיד
רודיס/גנניוו Sכטסtיניגונסכניקרפ:ונפפוחאלוארזוליסודשמיםלנטוענfו).(יטעי'ייחסייןכנפיךנצלב'ייסטנגכtיקכ//סובפיIבסtימוכריס ,מוכדו
רק Sזגמיממפרזזוררנר'יוו SורחכלרS(וסיטיגסחנינא.אוורישראלאלואתח'~מילצייןילאמרח~רכנותככjונריינכ~לכrכ jrפנכימיב'כמילספיrכjופככיIכ
ס rנככסכיןוכינגtוןזולס IחזגוIכנככמכרכייביפילל'לככיוfוIכ •נ"/וrוסוגיניס ' 5נ'יגגדס Iלfונו
יפימכפנjוימינכקיסירכ 5חכtוIוכינמלגימ"ןכשנקראוםקוםנוםצאוחםקראכעחזרנופפאכר :יlוrכייןכגפירכ Sגtוכירמ S "!!כייו i:!פרfודם
ס IפמנינכנטיגנסיגיIוסימרדככ Iכינסס trוכfו 1יי 5:בתמןאתחעמילצייןולאמרזהאלאצייוישראלמוקרחנימק"נניסיריסס.נכפ~tיקלנכומאלו

גרננלtיפוכרקט I:iDכסfולנרכJכ jAיfוגור/;זוגי!כוררבדיםשלהשעלאורמגמליאלבןשמעוורבןתנינו :"~זלא' :r~ףי: b ו:~סר~,ז~~ו~ I ~~ו;תי~גר
 ~~ ~~~~ ז~?~פ ס~~מסי~;:~~"ס~~,רח~~~ r ~~ושלשתןהשלוםועלהאמתועלהדיןעלקייםהעולםנייפfויוגנכרגסר"ניס Sזנססגו 6ניכוח '"פ:/
פתייוו S ~ו~חננלכפ!כוק ,~קובtיוכ'כt •פננחי •שלוסנעהשחאמתנעשההדיןנעשהאחדדבריפ.פנייסגיוג , 1ושלשת :נססכטגרגניככו
גסרגימס Sטרזנtיו tI<!גפטוטור i:!פ'יי i:!ורמtימ)גייס r (שנאמרהןאחדפסוקושלשתןיונהרניארמ .יינכמנגנפססריןנעשח :ורמדדלכסס
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יביוסףעץחזוהפרקיומאירושלמ"הכותבפ~חש
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 :הוהררואכרוך

ששיפרקז~עירישבי
חיחחמקדשביתחרבלשאעדשפ,האארבעיםתנינ

 •מאדיםזרוsריתשלבולשון •ככהמערכיבר
ההיכלדלתותבועליו.והיוכשמאלעולהשםשלוגורל

רכילו.אמרפתוחיםאותםוומצאיןומשכימיםמכערכ
.יודעיןמבהילבואתהלמההיכלהיסבלוכאיכןיוחנן
דלתיךלכנוןפתחי)ו»(זגריסשנאמר'לירחכשפופךאנו

 :כארזיךאשותאכל

שכיעיפרקלוכאו
כשירותכאכרחייארכי.ארמלבנןכבנרי,גולמה
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 :בכ"סfו lIפל Iגויק/
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 :יIברמנפננגפיכ'רס"גי~פכיס

נוfכ~מפכ''רמיסיס .כפלס~וס'סלאח
ייק~נכנכפליגייממויIבנוגרגמ'בסדס
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העבירותכלבשארייסאא"ר •עלךסרחיתליחומימרוטוIכפ,ניסקיי "י Dמ ,כחיגוהושעא
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סוכהמסכת
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כככגוגמfנוכIבמ'וכפיבכנכססובכיכסוגןגןכככקוסנגוונגיי rסוגמ '''כ:!כככו::כווקדק 7ס rכנככיליככיספון Sככומככעלכככככרrמגfכוככומגגכגו'קו rסמכןממריייונ'כידסיסובחמכחו
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יפגגכ'גר~ס"פסקכזסופייסבכגוגפסיסגוככייסכפמרוכפ'ריפזסמממרסכימכחייסככסיירפונכ"בכז"נגבכס"רוככוכמוגiניייפנג Sבמנכסו)כנרורוסקדופכככמ(
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וף Pגווכייין'וכמוגוף Pכומ,ן p\(גפסוזוזופגוגלחילחלבכםשיתומזו) סי~(\וr(טעםחמ .לבאלעתירוביסיוסfנ'פיוווכיסגנכסרכפייוכועלסות
יסיו P\(וכוגסכככ 5כמייומווכימ·ודיקיס 5ו"ומכ?ר ,tוכמרוIכבינויג"וקיס rומגליfויס

ו rוכ"וביגוכfופIבינכסימכרןנכגדוכמונכIביביסואומריםבאצבעאותומראיםאוחצך'יקיםכתיבלחולח .ומ rר' rגססו~ןסבכ~סגנכןומ rזר' jו pכסג'
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וכfוכמ'כסכגגסימו pכרfויסIבסכימווק Pספ •עולימתאכהדיןזריזותבעלמות •בעלימותעלמותוכגמוtוגססנוןוכורבגכגבכייווגfוז:;ל .בכוכוכומ
פ"וכמXויססfו~וביו p "וככזסוקלוכבכיגיגס,fונכרבכרכגזוכןגמקיינווימוכגיכבכמיוככוfנסכככ<

וכככרגי .גכיfויסוכ~כוכסיס frוגי ""כו"ייכ rו •מותכושאיןעולםאסניסאחחגן'עקילסתרנם ''' PיפייIבוסווגוכוייגמוגיסספלככיסגכ
ככויסיסכמל"\ו 5 'בסוסוכמכו rוק Pמפ p "?כאלחיםזחכיואומריםבאצבע~פותואיןרמחצריקיםוגוובוכנככוי pגfנפילוובכגוונככויבייק"ולד

טכfנבייופווןגסוייסקווIביסגונכוגיכ"'"בעולםיבדגבוחואעלמותינחגנוארזוועדעולםאלחינווכגויימססככייייסוכפיוכנככו Pגfוlבלונו' ,,'וfר
ומגוכטוכככככוככו"ומIביוניככניייכו((לככרן 5כססובס'ון S'כמ Pממס'וכ Pכבכמסרfויגונו

כובכ?מימכרןIבכוfוסגי •fוכסיסגכ"גוירבר :לבואלעתידינהננווחואחזחכי"'ג"ןממרכוכfוכס pגכןכסגכךיגוגכס
J'J ינויגוכומיכוJ'J מס'סכp גןכן'ין''''' J'J קךוגידרשבאברחייארביבשםירמיהרביברכיהברבירכס'סP בגיכסיסיסIוקךוfוסוfויקכרןוכfp ון
כגגסשיתר :בכג"נכסיס J'Jבכ"גוכרגלנוומאלהיאתויראוגך)ככומ :t (בנחרדעאי'סיסברלויסג'בכנובכררנווגככוד"ינוובן'מיכ-מוגן

 ,כיס Pכירונו"ריךקרמרפIב(;יסוfובכ"ב •נמיכסובסIביגמסיגכוכקרבמrכדדכחופיס Sוכגכווכל
גכ nכבנו"רימוכסכגמיגמוכוז Aיס rגסרנוזחשמיםוכעצםחפסירלבנתכמעשחרגליוותחתישראלוי 5קנכו\(נכוכסגגגיזופIבנכווכססימפוג\ו

יימרככככיןיוניס\וגזוובל Pוייפ •כנייכככזויושלררכחאינןמשנגאלואכל •ננאלו Iשלאעדזולטוחרככנ'יומטטוכ,גוכוגנונוייינ\(יסגטתומלז
 •גו'נפגינווזו:עלמותממלנככגין rוילנוואיןעשחיחבאויחלליבfו (\ r'ייוווכככIכ"נמוIכמפ~ככגו"פוכסגכ

 •נופקזונויגיי\(וד'י'פייוטיכ\ייכג;ככ;נווזויט Dנולללליימי Sככגןfומר •סייוובגוכיפירוIבכגוןפכ \ \ימירגר •נתוניזיא Iשםחיבתובנח "'1 ..
י Pגדפירו"rכמל"כככסכטווכנככי((ומיי'פי' 'היאחשייאארגוכחיאכ~ז.:עשחאאכאוכתיבוכזקכיכפIכוקנוןן IPבנו'כיפ'כרכסזסנוfונור
 Jגפי'גס. Pגפכני S 'גי"ך lוובסוfויק Pבפמ Sק )וfקמ~ I מ'(כתיבבבבלמיישאא"רשלחפרקמטיאסימכלוןסקךו~בכמירגכןךזקכיןכוכר'פרמ~

ל" Pכנול J'Jגךמיזקןן pכבכ~וכןמ pדנופיומ rכזל'כמעשח )(טכתיבובמצריםפסיחאבןכמראחבכבוכסבילוכפכיויוובכיסךיקיס Sוכבורוכ pכ'
כבככנו'י ''' Pופל .ריזומ rכIבסכגססבככוכסומכי Iגךככוח • IIבכfונולויקיס Sכמוג"למIבנסיומס"סקכבכמיר

 ,וfו('סמק'ףומוכןק rמגוכובככיסגמסםגגכרחלבינחמןקשח'~חאבןשכשםללמו"רחפסיר.לבבתוגו'כזויככמוכ"כמיכ\וגנגסםיזווובגfווכ,
נוכמוכמכיווב"ןו"ייכופכוכוIכגיייכיןנ'פי'.תנימצריםשלמשעכודחקשחחיא:בכלשלשיעכודחבגוכנווזוכזוווגוגמיבככוגיוכזוfוגיייגי(ככגוכוזו
יח rבמוקfונויו'ייינו •כנכמונום'ימגוזוגבגכנוו!ורשוםחחיתחממצריםייזtראלבנאלושלאעדמופראכר'י f))rורוכמIכ' 5ונככקוכמיממ"ג •ג"פמופפוIכ

 pבגקיכתרגם :מופפומננגוכומכמוו'ינכד"ייללל SקיוIכרוסומfו"פינוו Pמבככ'מכIכןףגמוכ
סנגיויגמג •נכומכוםמ,ןבכוכסכיrכמ" pייוכעצםמ"ט •ברקיענראיתאעודומשננא •ברקיעבכמ'דייכ rוככfוופגמיכ~נוסמ~ןףקכמכןוי!'

וכיכממסירוIבכזכי"פלוב rllיכפ •נוומכIבןןfוס Pכ' P :ענניןמןנקייןאינוןכדשםייאוף jכתחרלטהשמיםיסומגכדןגכןיס Pך' 5 ~נומו~~בכIבומסקג"ס
 ..!גס'י'ס'י ;eכ : '," D Pק:ן"רבכ,מןחכןבכ,קיrב r Dמ " D "('ק'ואיוסףוי "'ונופרנוומכוין J'Jpבכו~סכונולס Sךרדבכמ,יכIכ 'וfי ft tבכבכו SJ'Jכבככיווכלfוסוfומךממדוגכביניססיוככ

fו"פלכסכקסכמובכייןנוומנג~גכוכומ Pפכוכומ :ו Iנק'מג'כחfופ'דייידכפיין ' 1fIויוכקויגו " r,,יגו~מסנ":כנכfור
סנובככלומזכגכריןוכ~פל .יו~ףכגכןכ'סי'נכמיוכfווכרוכיופו Pפססוכfונורממנמiככיסי

נווכזו 5סוכימ" Pמ,Iככוטנכ"נכיקמזווכיויםג!וגםונחמםנתלחםליכ~אממיככfנונכ.מיווכו rנין..יי Pיוי"ייקנ\ו"
 •גו'כעוחייז :גלוגכיסוגירכזו ''ינוו!וס PגנכיסמייrככלIכגפיב"נכו"יfוק«\ויממ!:;

נכככנוידןמיןבפלקווכfונוי •סנמוככוגס " r "ככוגסככוכוכו!וטגייניסוו pכנככוכוIכוכפרוכ Pפילונגמובכ"בכגיי I "וגמכנוייגגכIכיינמנולווובכנויייובןן(יורסוגןמו"ייסממרוניס
 :גכוכוכומכיס Iקר'fוסנודגככזכומכניזכומסרמfוךנוייג.פIבמבכנובlבtווfוזכומ :;Iסנבכוכסגכככfונכרזסו( pכפIבעגינכדןכגןרוfווכ

וככיfויןכו Pזכסכוסייגוסכככיסוכבכובtויכגגככרכומף"~סג .Iבכס)ורגכ")ווגכהיאככרומי!;גמזכנכ"זס" J'JסרכIבסגנונגכס p "נו;לfופגובכפרסןס pכיממ"כזסו~מקו
נגסרוופי'וfוורגגיימ .ס'כפכיסיס!'סגכס(כיוככורפיוIבכסוכגלפססו .סמונכלכוככגנוומסכסממרובנגחיד'סlבtוסכפו ' Pגבכוכומפfוכמגכוכרמנפ"סובמלמפכמכפרק
נסמיסכtוזכומזכסמורווגכ .Iב(סמיפרקוכנכוגכ:היאמומססוככגיכ,סמגמכווכוככ"יגסיו rוכסיוכיג.בכדכיסמוכמיס 5נקייוכיסויסיווכפIבנגוףויקיס S "ינכנכדו"ממיסIבממלגו\כזוו
רין Sסוככסיfוס/ינ"סכפכיויוריס Sנכליס Sכנולווכ~יסיםלמכIבסיוניכסגססימסגן •כג"פ ".","זוכככוג " rונכס Xוכגכגנוווכ"וקגטס "'''יט"גוףכ'יסיננגבוגfויס-גיג'י
ס"וכוכוייסנכיסוכככמזו.פי'"כככגיןנכוגקייסמ,גווכך :ככ)"(ק'י'יגניג'יככככווזוג'י rוג'ימנוזוככגיככנכיךגוכבמנויווסוfוגמנ'יקווטיסככגיגיסמנויממל rו"גו'ייווככוב,ון

סליק :נו'יככגגיןגקייסגט'יןגככ\(לזון :נככיונכין('יכיכו
פילו~נווכוכפכריfכIכ'קכגסמיי Pוכסיומווכו Sפבככוכבכיד " rוכנוfורכIבוןסיומעםי

ובככ !fייפכ r "בכככקיוי"Iבסיfונכיעוכנכוגייפסובסומפי'וכנליפסונסfוומססנורגיגיסככיסכIבוןמרבכיfונפירוIבfומי S "כבכרוךכקIבמי •נופעפמ Pמובכססנוכןמ
' P פסגכ"דנוס"נכסכו"ככמיזסווP ע• r ומfוtו:וכגכfלנוסיI נכנכומSI וכגןובננכיסכמנורריסJ'J כרגכ·)ווגכס')ונכלfסP סליסגכיסגכר"כוסככבריפסכSוכיטסגכככ'סג
וגIבגגמממלנייכי"כניסIבס~בכוIביסננכקוסריס SנונfולזנוונממfוכfוכIבוכיסיכ.ככסtוימסכfו~גגמכוסrבקו,וfונולינכ.'עבכופיןIבנוז"כ(בכfו"פכוינו..לכ'ס" Pסע'כוובכוכיfויסב Pס

פכfוכודיפ'ריימ PסימסגךfומלספIכרfוכוככונמונויסנובכ«רtובכובויסכבנסכלfופוכססיומסומממרגכ'וtוךוס"ככגסופוב"רמס Sבל Sנו'Iבסי"ר"כנובנכיס '''ייIבומס !f "ככב!:;
' p ולfסוכסקט'יפכוו'ינמוזו"יוכלמ,מתכוכפנו"ככ"וכוסככווP ''' כIרגכי"וגכ"כככ",~גכיוממ/l כסכגככI ססS ו •כבכוב"זוסןיגירfגלייי"ו"ניr ווכנוססfבסיסכובכםסמנכרסכI

ירמ"קפרמברזוגימוככס • " rנכסכגוןפגיrכגיסינכוו pלכיונכמוכיוכככטיימ"fוכי"יייונכיסיגזכיסגכומ('יכנג'ימכ rכינווגנוככט'ימנכיfונfוכנו'י"כנג'ינוככם"בוככמנכ
קפלמגלמוכל fpומרזוrכIכיל'יככוו •בלקינכלוכונכ'י'ייIכסגג~'כ,וטכיינגוזונורקפרייונליטלמכיכככוו PכנוקוסניייזוככומIכ"ככג'י'ייIכ'יגב(fווטכfונכוטמכולכגרי"לביכורכיIבrכומל

נרק'כככונוטכ?ונמתט'ייזו"פילופוטמ,וכלקינכיטווכ" "כIי"כובוןכרקדקרייימי " r.ונמקוכרקיפtויIכס rמ pרמ" IIבנוובכגfוכוו frונורנכליסוכריכרקיבכגכורכלfוימכ)כגגfוגו Pסנכ
סfוומנכסנ"גובגגמכווכויוכיירןנווכממסימסוכ" Sפtויfוfוככיםרfו;למ Sגירמ rרוכזימכרןו Iכפככםנויס=ווכס iלסימס:וססוכיוכיסככריסרניכדכרייוברfוכfומגסכIבגככדסימסליס 5כנומכמ
ךומקס rכויIביוברייגfומבככד pכגגגסככסגכודכlבfורסIבכfו rכלנכורוםסוfופי'כרקיגכגככבכודכרfוימכמכו f,Iנוםכבמנוליין tlוכtווכובוfוככידסגככIבסיסגככור IסIבככ(ככrבסוסגימסיבכ pרב
סומקעןגיס rססךימקנ~כוכוי J'Jוכובבכfו(וfומליוכיסח Sוכקובגככרוfומרכ"רונוIבגבfוכוקפלfוכרוב"וכfוכגIבננfוכוווכידמיגףככריסלביIבכךכריוכסכבfוכוגובוןכפרIב"סגרמובנוןמ Sק

פי'כגמכוrבכ)ובכדו rכמנ'"וכ ' P:(וגרכדבינררדל,'בגוימכנוורדרוtו Iוfוכורקפלמגלכוככיסיסכוגןס,lבfוכרכיסרכיוכריבככמוכקקפרמסכרכוכורומיוםfו((לזויP'ימייtו וf(בבכרן
כמובוננוובננייכומנכר" SכייכגיגכוכוIב"פימס Sכגר rכככ"גוכבכם"רגכיוזוממוסי"ונכנכיסבמוכורב"סכוטפבדיסוכ'ייוטכגיינוקודסייייכוייrכפירכבכמגנונכט'ילגכיווממIכטמכו,ס rוב

לגניוומממרמנ p 'מג"'ייIכוילמודס"ק'ייג "ו"כומגגםכ?ר(fו p 'מג:ו'מזוטוילמופ l/וfונכגככו'י''יטוכיסס 5ננכ ",,,רבכיוםתמIכוככוקו((,,כיגזוןרדג:ו Pכנוקוסכג" pכוייכמננגססססימס
פי, Pמגןגוכ,מ"גזויכנבגכ :"כככיסכובכוב"ככיגכנרנומף""ג Pכ" pמיבכימכרכ"ייי .ייrכפירנכגזויוחו Iסככג!בכfונככוסר"ם((יסס 5גגכלfוובככIביוסrכפילנככמסימ"ובממממיו

וגנלי~יוכווגיביגייrכונייכ P"כווכוקוססומ Pבג~fובוייייו"גfנלבגיומממזכייריוסזוסב f/lופ .כיינן~ס Iלכוזוסג)ונגנכסגביוככימכרן<ו Sייי~פל rרנוריס Sדכנוככמנוfו'פי'וגן'
:'יימ"כווגכסIביכקו~' rרוכfוכןונין'ינכנדניןכיסס,כיר)וfוכתסמסוכfוככס<סגfוכקגגfוזנחיקIביfוכfודfו"גוכככגיסכמונורונובובכבךיסיIבלfוגIבסיופ(לוכזיר Dס!כר(בגמככריסל'

סליק :כ) l/פגייןסמ 'וכיוחוסכירבומfווכfו'ג"וחוכ~סוברfווסוממככיIב ',,(וffומוברמוומ(ור'יוגכלוIבסרקייימל pגמכגככבוכריכייייתכחוכ I/ ((וברjכיככלIבוככ" "
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גכמניכלו rכובכמכוIככיומובליכון .נכנמIכיוןכיIכןמדל.כגון/(דוביסשמותא
נכככססנככוכימו Sכככוכמככיסודכ'מכמIכIולכככגיכמ.מגמננממגססקדוב

/(דובמ.כמ •Iבננומכססקולמיססיוכמנממכסמנכ .מכוכובננומקלמוססכיננבנג
כמדוביססננומסיו~ובכמגלמ,ססכינניימיכמ •כו'סמ,מכיס:בירחמ SכויווIבכיסלמובון
מדIבננקוסגככננדכמיבנננומלס rוב •ממכס

כ'מכמ .נניומדוכסיכלננבכיIבכיוfכון /:Iכמ
ויימכוכוייממימכיסדייממיננמדכמטיגי

יטומיןקמוכיכסגי .יס /:Iמדוכוכומטסי'ו
 :כמוIבrבסכמסiווייוכן rכrבסיטוכטבככיןייכיי
גךיכיףפוגסמ,מניךמ,כסו •מוכמכוכדושנו
ויבכקבמניסס •חנומנוליו :רחי Iננרנככגי
 :בנבג·גךמנכלנוגךנפ!כמגג"נכמק s 'מנג
ובטקכ"טננמו(::נוכוודכיוס •מגוממתו
גומ,ממכיוסתיוסויקיס Sוככוככומיטסמגתננ

כגכככתיוחיכסי •חיוכ;;נומיר ?iנפ :בבבגי
ננמגנמטחיגכומגנן .כנגטנכגט:שנומימכיס

מחיכומממיכוח •בוכוחנולות :ייוקי
 :מ!כגודבכזכנוכננגסון •ננחפללחrבסיfו

מיןכיrבנניחגנניסכנסגנ"כנfוגיגין •בוללי!
 :ככיכופ~ rמנינגי.כגנכIבו!בוככין •נrבדספובב

 ·כיכייןוהאילנות :מ"יכייכו •ייובירח
rבככגוגחמי .וחיגןסנאז :פייוחיוטסתט

מייכיIכויימריסבסוכוחגמוIביסקרוחגנככג
 :Iבג"סס Sסנכrבססוכגמכיס.rבוכומאף :כו'

נרכימגטייכו .ס(::לפיסגנ!ממדfוכיויעף
כמנייניג":;כסויגיף .נירוסמIבIבסיט
fוסלננרימגוסfויlבגסגןוכחנירוינכףכמן

:שרפיסבינכףננונכףכמ/(גסכמייןלמ,מי
כייונחגנר "וי::וגניכייג ::( l/בגויכפיכו .נכוגנו'ס
 :וכיגחגיככוכווסטיחובככמגטגןוכמוכיככווכדיו

::יומגו •::יגפוייס ·ביוסוכחממסוינןרנזרנ
ירוrבגגניכגגנרחייבג •יבכקבבבכגכוIכמח

ככמממססכוIכממסיפ//גנIבנכסיייIבכככיוכמבדמ
ר"סניוIכף!כרד •דגריעתא I:נת'כר//ס

Iבכ!כרדגפידלכחקינכוממ IקללכIבמיקו
lבפע pסוfוכיIבלמכמוקכי :חוקבכיןסגנוIכפיס

טנכדינוחוככג •דיןחמגחסייכו .יככקבגייגטי
ורגכבדיןבזרינסייורג'נמרבח'זייננחרכו

ו::ינכיסוסחביחסספיייחריוגרזסימוסיכגכ
ידלא :דמךסויןגרזסיינו'פקדוכווכריוח
 •פלכ!כמווו : , I/ככדכמלכ .יו!כ"כרכי

rכfוס'פקרגינכ"רפקידסומ,קייויי pננמ Iר
גנוניו<כקייססן'וסח •<מס<סס<ח/וגכנכן
גי •:וגיגמווו :ננקלככקיככקנכIבסיס"ננן
ומ:ויטטסימכמכ'גסוי 6למסוככמןבכט Pכככ מ,,,

נייככזניומסיסיחויחיוכרח •ננכזוןגו
בגגנירדניוב" Sי:סלןבפחוימנקופבכנכיס

מףבול Sונכגן •ס l/בלוכוןוימיוב l/חככ •יוס

 :יוסגככריכסחכס Pננרו rממסוי!כ'יגחמר
וניכמניסס Iובג .סגוגכיסדרכיססייגן •וצבור

ועשות :ננגגן י(! Iגג •טימ :וIבוננכלנכנ
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כסלובחדשויהיח)(פסניסןבחדשויהיב)(גחמיסואילך
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לאס)(rוסגיסכתיבלוירבי.אמרשםהואבאשר

~ 



ו~fו ןf'Iוו'כfוגמ'כ~גןכפטמו וf~~סfורסfוחןד 'כ'וfכ f.I'וםfכ'ר'קכIככ'ורו fnכ!ב'ובכ
לfכסס'ו'fוככו'סס"רכגי!בומIבבכמיךי(וכ)רקסב')רלfו)רליס Sכככ כוfר:!'גIב)ר'וגוןימונכן
לfו'tו ר)וf'לflכזג)רננ::)רסוfוכלוןדו!ב fAיגי)רfוככללfו'זגילfו)רfוכ)וככל f.I ,כfו'זגי f.lלליfוזגי

f.I וס ';ו)וממfו'ןזגכ'ולfכס •לJrוסfלוf.I וסוזגסfכגיp ולזגיונו!'נגיןיכיIIי,ונםtוכtוfלו
זולfכימיונגוי .ס f.lל)רו fמולמיחקככ,ןfוומם
יללללללייסנגסfוחלfו'חיסכזכfורסנ:נגס I:iתבכלftנח פיעכששנאתמח •עיניךנגריםרייצנותינכ..מ'דיססוכבכIביסג!י'כרסfויכיג ff~פס rס

ירעחואכיימ)(מ,ובמנרידכפרכרישקרכידרש •אווfומוכבכמי tגימfו I:iרסינכ..כיןגפיfוגfוו" I:iכבכ
לויכויחושערכיאמריתנינואילאווויראשואתמיכבכIבומבכמידיס tככגfווביוירבכחי i:1~יפ'פחקס

ככגfווביוfכחידנגחיגיח)רוליfומיס6רוי-י
כתיבאיןחייתוישרזךאםאתחוישרזךאםמ)(ססגככ)רכככרנלכיג-fויככינגמיייסגחסfו,ייוגיד

עליךיעירעתחכי(סס)אתחויישרןךאםאלאכאןכחכבכfויכייג bפ f.lוכככדרכיחורסוימיכנ'יגנוס
 •צרמךנותי'~לםגי '!ו Pונלfוייח i:!פילוכנוכוונוגfו( :: l/נגננכנYכIכ

י'י ·ייייימבכוןוגfומוןוילfווק <prולfוייחfוג)ריסtבככבכ
מתנםרזרי ){ '{;:ןמ(ככתכאכראחרכ,אמרחקורסלוfוססקכ"סfווןוילfוס rכפיו::פילוIבו

שכעולםכנוחג •עמואלקוםמלךותישאוfויכוגכוחרימגוכןוכfוכפו::ומסבכמידסfוון
אכלזרזירולנצחמכקש.וזה'רו Iזרזלנצחמכקשזהימבוכךtבכfוגחיחו 5פופוtבס "וf<כביס I:iננ

חיiכוםנעולאשעומאלiכוםמלךאל,אכןאינוח l/חiכנtבfוגוtבכfוחלולייוי .גסיומפסמידסלבכס I:iגתבכ
 f'" ' I I I Iוגfוז)רנגכזסמןכקיסfויכסמגנויס)רר'
 •יריבלנצוחלאיריכלנצחלאכיקב)(rכ::רכיסדיריחעלככנןfול.וזספגיניןגיימךfוזיJנר.ןככלמךfווmל
נדיפיםאונימוםאוכםיליוםדא lכאלעןרדכיאמרגןיכןיסןפבכfו"ל::מןככלככככסמסגככורכיין
יי . • _ • ~לעןנןfוככריסופפכריfווכרוכfורג I:iI:iיכליייפ
מחמקרצחג,רח.גוז,ודםבשרן ,מםושבבנוחג I:iסייוגקייסfולנבכמסוגווכמ I:iרולככ I:iI:i 'לכי
אינוח l/חקנאנל •אותחמקיימיםאחריםרוצחאינוזסוfו'ךגךכוחלגחכדובכבכסס rזגfו'וfוכ tגסזס

ושמרוגג)(ויקר)וט l/מתחלה,'מקיימהגזירחגוזראלאכןסס'כוגןסייוסכק"סגג I:iכגפיבכבכסוfוג I:iג
שלמצותיחששמרתיהואאניזז'אנימשמרתיאתסוfובfוtבלסfומלנמכגוfוזגל l:iוק Pוכספכfויסגו

 I I I I •אנגגיכווfו'ן .גןגגו!בסככ)רככפכי'ווגי '''ב!ר)וIבס

שיבחמפנייט)(פסכתיכםימוןדכיאמ:ך •תחהלתוחדסקכ"ספגחרמופנוירנגכוחfויוfוגfוfווכ tiכ
ר\אאני •חןאנימאלחיךוידאתזסזןפניוחדדתתקוםחר'fומךחגכמסוכסכfוסfוזג fסfוגסופכ

 •חחלחזמןעמידתשiכייוז.נזיןנן'בו Sיח'גfוככפIכוקלייי)רסכיייונריפIכוקיס
 • Iג I Iפובכגיגגכfומ I:iגככסוfומללס SקכגIבוןופ"

אשרנרולניימיכיך)(נרר'סכתיכםימוןרכיאמרהבכי,',מ'ר Pזגסגךגןוק Pספפילוסויסיסfוון
כיחמארכיג'צדיקיםמשפטיםחוקיםלוfווופובכגיגגכfומ tסמפכיוכבכבכסססוכגיסחן

כאומהאומהאיזואמרחדיאהורכיחנינאר"'יוגסוןגג(קורסוגfוfוו(ספוגגגיספ)רכfוומס
 Iל'ליל , .. jכftנ rנלמוסווסנבוןסוfוגיכןמ"ייכ!(ופגי

ביש jדיושישיידעאדםםישב'בנוחגאת. iחיודבכססוfננגן';"!כייוןIביפמגופךוכפכ'Iב ר)"כ fAי
היאךיודעשאינוזקנווגמדלשחוריםומתעטףשחוריםספIכוקיסחןגכוךכו pסיומוייס )נf(נןIבינגפו

P מדמו)ריייגןI:i כונגדייך)רקכ'יסג"!fלבניםלובשיםאלאכןאינו!דאליאבלדינוייצאמייביךכ
ל~ •ללגרלןגומלל I:iוfוע .זסככקייסמוIבגגמגגסננגייו ישותיםושמחיםיםואיכ jזקנחיםכניםכונז.:גומתעטפיםסגיוךסגמיל)ר I:iל fI:iומוגןכfוגו Pכמס lrבכככ
fו'וכמפסיובמיל"יסיסססfודס '''םס'כם~כ
גגיכומנכמידס)רוfוסלגיספופגגכגגסבככיפוIלכוי

p פ"I:i וימייבעונפיבמררp ונלנגfחגל'מ,ווג
סירונגגנדוסוfנגי)רקוךכוז:ימרכוידיגגמו

פגמנוגכווfוונםיו!וססננגחםfוימבוניימ Pבנסלגגססייפסל!'נוו!וככנ'סנורJכיודנגfוין
כ"כיסוטגגלכיIבכביייוגונ)ר .ונו'ממסבומיגסנומי I:iממכfוגייק Pמפריייסו)רניfוס Hסלמכ
ינג.מידפגונסגגגלכגויזוfויוגי )ג( .גרקרק I:i 'ייחסל I:iו'זןfוס Pו Pמפגנדלרfויס

פגגגוב:ל Iסגס pמ '''סכ I:iסייחג;בוונ"גרק S 'וסנfוfומסfוגfוגfוןגמיב"יךסיימל ooו
fומ rוג"מו Iונכגדדוכ"מגבכייןוכfו.:ל .כסווסכיךכגכברכיןכפ;בססגרנסמובונמסס
)רככפגרסכיךססס f)רספוגסגגכיכיIבכגוסיfומגייוניוfומליfוכsו)ר I:iכממר I:iרמ Pכספרכמו Pבכג Oגfויומfו(::יסיססכגרד .fוזנ rרנfויסיו:ר::נגנרידנליכ'יייJככייסגיי'וג
מך Sכמfנמססלי I:iככימסוכממייגוגוייסיייכניןסכסדיק f5וחס l:iמך SכממכילIבממסמגי"!(גגומרגומפגייוככ'ןfוספוג pמיגיומסfוגונו'ממכגfוופרכגדדכוו!בסיבכוולפ~ר'קוגק
סןוירfוי I:i "מסכיימ I:iמך Sנגגמגילfוח)ר l:iגמגונמךכוקוס I:iו'נופןגגגכfוו PומוגfויססיIכוליספכממלגיסfוחסוfוסמ'מחסנככג)רמרגיסגןויייונניייגכfנוfווכירס I:iמו:ויימ

נfומוכ)רווכפלימרכךורגכנמנלקורfוסכןפח)ר I:iגיוונכגלגזכוןס'ילfנס)רייחככ)ריחךוככסיוIכיףמסי I:iו'חס)רסוייסיייפוסיסגכמובסIכפכגומננגחיר Pגמו)רייממונןנגרכחך rכ
ממנעג'fנומ 5:וונגגגfו S 'גנל Pוב Pכס I:i)רחנגטייסק"ונייןסגגחיךגגכלfויכומגייךונו'ימן pלfנוסיס'דקןכומופגסגגגיןיגגירככסלספתסויסרזךמסיסfומססזfומבגימfוססגfו
כמכrכ' Pמ)רכפ'וונורכמק rמסוfוס fסוסק"וfומ rסכפמכ I:iכספיןכ,.וכ)רמפפסכנגגגכמרנfויוסככגיfוומכמ וf,'גייפךיי( I:iגסיומ)רפמירססtנעייג"סנסוו)ר I:iסמנכfוכמ Pכסיסגגfווכי)ר

 :סfופסלמומרמממfו'גכו pכגכסוfוומ' Iגסוספמידסנמילס ;fכסל
גפ:::ועוכי)רי)רייוגכ'זוומפזמזסגכנרוטקסזלזילסר"גfוופכ'סזגב'נfנמררזזילוופ'לוIב )ב( . " Sכוכו וf:~ו ,, 5ככגגכיוממפזfומלפכממנרכוגגנייגכיי rנגפנמ)רי)רלזכגכ)רוfוורוירר

מו 5פג fSוקלונfורסגיייו Sגכמכקסגו pסוfו I:iיל rרזגגסונמקוגגנכפסfורסכ:::פססגסס rפ"זגפרIב~םל,fווגס :גגנדויקוס Pמיפגיור rזר " Sיכ i:1ס 5לווfוזס pממ::גוזrליר
 Pופ'ור 'נלגגסריכונזרמגככיו'בעג P"פ'ו '''בIסכ I:iו'גגבמסוכ)רסfנרס'סוכ I:iכומי)ר Sרומ Sכככוכיימ 5מוכג)ריו,וור')ר)רככגגיסמכגיככגן)רוייסגfננכונוfוכקוסונכןייגייגויייכוקסכ")רfוגג
ס'fנכי :וטככמייומומי( 5כו I:iגמיזככלוגדוךככזמולמ Sככככככ"דמיס PפכIכוףגמגגג)רגמוג.וכומ Sכככוגסיומייגיימ Sככרגייליבכfוויימליימכפמוסמי"מ , H'ל Sב '''ר Sסכקורסכfויגוככ~מ

PP כככו .כמולסמו5ממלמיl:i נfr יייגfA מפרוככיסמכגי::כ"סp מקייסייבלכסוגגסונו'ס'ייכיווילייסכיימרמוכיסמכקלככמ,יסקורנמחניסממS וכגגגככוכגכוורימנלוסוייסכייממנ)רזקןומ
 :לנכיס r "pמגככי Pכ'ורכמגיכס,:חובזסובסגפכיוגגימוד

מראחיפח
רמרכיו)רי)רספרבפגומגיל'וfויבויויגומגריווונו'כייוגמיכמ,ן)ריימגס"ק .גומבכfוו I:iגגגככ:ו"ס,ריכמחוס P'כסיי"ר Pרגנגמו I:iכסךיךוימקייסונמגטיו)רנגמ'רנכגריןנגג,וול rכנ

כוfורנכקיסוfומיכfוזרכוקיס P:ופ)רככםןמבכומ I:iמס)רוfוגוככוגקסגבכוכו I:iגי:וfומלוומולס~ויי Iכךסגfוקסס)רוגיווג l/גיגימנכfו i:1גיךדיןבזלגי:וגיגידגfוככס"בfופיגו)רבכמ'ך
ס'בכג,ןיגגילבכחסדכרניןדיק 5סיימויסלזןייססיגייגזסגפי"fוגונו''fונכיוגייכנגגריו :נג"סססו)רייריןופו Pפ"סכ)ררנ

ך rוכקנככי)רקי Pרבכדפרככיסכייוככרטב'ק .ככיןכבכווסגגרמ Sכ I:iיינג"פגגמוונעיכוסי)רפייפ Pונו'יימסרפנגוופזייכגייגיוניכיסכךגנגיגנווקוק tPבספררניופגכוריומוסיף(יי)
 :גגג"כגבכמירגןיסיס וfג::fובכ"פבכמסfוח)רל Pו'זןיימfוגריוקייfומסל I:iו'ימפוזגיי ' Iכומ'סמרדגיוכטנווגיfוסנכ PסלבסלIבפממפזקסב"סכftנן

ווו Sכ'מוילס rגמו 5פ Pמככ'וו pמגוסוfוגימוסככמיינקפי'וכו'זלזירומ Sגכ Pמכקזה )נ(כסקריסב!גיירfופ:כלנדכסגגמירבכגסוגכיסגפכיוגמtבפגכיפמירג)ווגכךפסוגסמחח-I:iכי
גיסוfוכגגגמ)וככנמfו pויימיייילניכוטחגפיוז)רפכ"ז"ל Pכרגfוימfנמ 5וכfוו :גגג"ג .גפגיובמספנכמכ'fנסס I:iג:וגגכ'רכרכמכפופגמוטמיסגסססודוקfונככירדעלפוכמס

קלמךכמ)ר I:iקוגו'ססמלמיס'fוכ'גמנפרוסז)ר. I:i)רפיורוכגיך fPו'כסכומוג'ס Pכוניס ':lסגfומסגגמ)רfוכן::Jוילוכופגיןיפירגייי!וסוי::לן frנסמרגחיבורייידקרוקו I:iוחנ"ל )~
וי"כ •ממגסוס 5)רככזוסקכ"ס:טמר Pגומריין Pומ,ןכעוככfוסיס I:iקרסג)רדגfווכג:כגfוכמיגגיגפחירלן I:i 'יממירגיי I:iיינג"פ Pכגוומ I:iוגנכוכ pגפגיוכסנוס'יגגיריtבר

ייסלךויינס Cנויינס'וירלכ,חגינוויידמככלינןלים Sכומלייג f' I:iו!וייי Sככוכמ Pגר)רייכוככמזיjכטסיסונ)רגכפיכמfויימיי f.lדיוjככסייירגfווגכורמירfניכfנוס pומכגגחיךס'חגכ Pי ~
וכרפרץ'ייגגוכיסמגיי'י;:;סיח'יכפיסרכןמוופככוכדברגfוככסןככפכיכרגןמוזחגליסכfולזנכיןנמוו Iסגג'י Sכגגמ)ר.ספרfומ"ונוגו'נככיוינכילfומסוי;ברו frנסנוfוחלדיק Sגכוו Sפ

מ'סיו A/י'ככוונקל~מכפרכונס)גכfומל I:iגיייכומגי:<סfנחסככfו 5כככ'ןfומגסמימככיו
סו)ור'ק 5סםבכססקכ"סfוייגוגו'כפומיסוכודוממגומיסככיכיסנוגיסגקלfומ'fויס 5מוIבסיו

כו Sמס'לא :(::פחוגפיfוניי)ריידסיימךךfויכיטסכוfוכfוטרfוייכ •ריק fSויי'כ •נכ I:iרfוו
גגרוקfנססכfנח)רוייוככי •גסנככי::סגגי,'וככגינגונוריסfויכוכלסגיסנוזגכtיגיססוכגיס

 :כנגכסיסfוזכפונגכנגגילןמסנגסוfווןונגגני
ימכוכךגfוfופ")רמfכ"גס I:iסינג •fווןוירא
גימ)ר.גיfומ)רויסרן fאם :נכמסו I:iג)רבככ'
רמדכמיכגI'נןגמיגיfוןהיית :בכג',יבכיל

בכגדקfו'רחסמבכיךב;גיפילבכמסגי ו)וP 'Jכ
כ'כסייוגfוכגימכוfו I:iרמסגיכלסכרכרכל

ס"קfוכיי •)רייחכוככלנוסיסrכ"גיrו..גגוללומ
סיורנגפיגג~ו~ףנגכיןיגגילגגגוכבכמס ל~'fוס

P נוממל'~מכס: 
מונ)רככו)רטנגסכממכיי •חמכיסורזירר

מ'ךוI'fמודןוtנ'וכ'מיסלס I:iנכסקכ"ס
ונקרfככיסודריססכריוממ Sכככ 5לןסי"ירככפי

 •מכלכגרכזס'וכגכמיככיfכממכיסזרז'כ
זספס'זסגכמרכמכניfורסדלך .מייסtו

מ Sיכמיי!ב!כיזסfוומכירויקך'סיל rל frויז)ר
פגייזגכועגמ Sכככו I:i "ו!ייוטזלזילווכוי •מכילו
rכ!'וככןfוסיכויסככונרימינכיר~נכייגסfו'מכייי

ומלן. :זרזירומ Sסיכס Sוכfומךפ'כגיוכויכרי
נו I:i'קוס I:iננכיגייקוסייכ .פוגסג I:iוככוכ
fודרכסfוגfוגפסכיסססככיומfומסוfומ 5סיכ
וימזורגסו I:iכמIבימרזוfוומומו Sסיכסוfוכ Sלו

 •יליכמ Sגכלא :בכגיכסרירנfוםלמסלנכססוfו
גבכוגסכfווגומרגגגכוו"ייג •יפו,גגיוגסוגfו
ייכיייריכfוייריסמ Sכככfנ)ר"קייבfנ •ויטרויל'כ

 •מ iונגןרני :fוומוסכליוזגמו Sסיכככליכן
כנגג •:נימוסחנן .נסיליוס :ייכ Sגfוחר
.נגומר)רןג~ווו:רגג .ופר Pאגריפס :דמ

P ויכובזיורמוכורזגומכ ,"כרfוכג .חקייחסוf
סfויןחו Sנכסוfומקיימסרצח :קfו'וכסקכ"כ

סנוזר'סfוגורצו :fומייסבכגfוכfככזירכמיו
fוומסככקיימ'ן (כ'וfוfוגfומריסfוומסמקיימיוf: 

כגסךכטככ'רמקיfנ.סייימiכמרמייימושסרו
:ר IIססקכוfנככר •קחייריכפוככfוסקךסיסכוייניכIכ

I:i כוכורS ג""כוזגמכ)רזווסp וfג)רוכS וfו;יfיי!ויסר
וfנכחטסס'ו'דרככככגיכחfוךfומל .ריס Sונמ

זגסוככפכי .גרכומוזגfומלר'ס Sזגנfורזfוסרן
מכfוססכימסגפיסרגןמוךבכככורכרכגfו

כמקוסייודגמןבכpס"סירס •וכיגוגיס:כקוכיס
כמקוס Pמגיגננ:זזל " rכגוגגס .גגכגגוככfו)ר
זקוגגמירחומ Sמק"תמי I:i •אני :י'ומיי)ר

 cוfנופליס. Pמיקווו)רוייפו"ווייכרססגמיכ iכנגוככרחוספגיכ)ריוסבfורנססססיסממגס.
 :ומ Sככסfניג"סקייסדוג)רננכנוסכ)ררמיחזוכוגו)ר

 (' Pנוכככ")ר:אלאמטיכומסככסו)ר l/ולל"מופגיבי •מIבוגגויפי' .נדוגנוימיה
:עושהפיכס~כיכfוסגיכסfוממפגכ I:iככסממקכיספי'קכס. rומגלחיוגו':גכניס

אפרקחשכחאש I1ירושלמייונ.תבפיורש

סירוסכמימממכימר"כככןסמגסיגכספרנ :כמרמפרקדכגוריסכמי C'יואיוסףיד
נרסקגו Iומכךגמממכ Iכפגיגר(נכיס ;tממ iומנכזו'מוסממסיכוכפכיו:רגיכ

קמיזו]:מזמורמסכיסויכקוטממכ"כרמזדנריסיכקוטנג"נכ I [יומר.נרייכ I.וסערוומבךכ

ידיוסףעץ
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\וסג"סכנ~ניממרםrיפ\נ\וניוt;וגIבכפ\נוג\וכ tסננגיוחכtוח\נtיס~ננסגכמיוגכלפיהנ\ןיפ-.נכ~נגםוחגכנגמ\י\ס \ני.fיוtו:גרח\מ\רf.יסכיניI.fי\נו ו\י.rfכf.י\נו ו~\וf,) l •נס\ס ס-:;
r ו'לו!בוחרנה :חווגסכסו!ב'פנלג'זו"כיוו'נכויוlוf,) כבכוח כ"'ני' •והלסטיז :ידךIחp כ\סמד~קכ'בכווגוגיס'סלמוי,גוזוגק'סנ"בIסבכ\וןממלפי(יטלמווגג

וגג'חמכרחיחכרוסומגיוובכויזודו~ונוסמ,ןסונ'''כבכלןמניכסזוונוoכ'כוכIכ'וסיקדוק.וגניוויקיבכניגוגחמגבכ'ודחלבכחוניגוגממגIכ'כ'ונס.העםידו :ג'וון'ולווגסוח
גוfכלסגמובגס'מכרןגפכיוובוסוסגגוגניונכדיסגונ?חומרבקיככוקגבכססבדוגיססניו6רומגגיייג rח pיחכלךד'וכמנגכןחניר •גו sמוקנכיגול'ןוIככיגוריןסגיניסבכגדןג"ור rונ

ניוככדיחומסמקלfווחונריח'סוחוס Sזסככככורונחגו Pוניניינייכוככגיוככוניד'ססובנייסכח Sגוג
 :ווכ'ונוככדיחמסקלממסמסמחסכ'סקליל :גזווכסונמ,ג·ס Pונומגוגזוכח('(ייני'כיסfוגו

חזוגחמסגחוגמ'גמ'וקלונסונ?ונסגואשרוחרנחנסיםחםעושהשהקב"חשיודעים )וf(כרוהכג"דחו~סונבכגסוגגדריןניכגו •נכככונממאי
"פ!בי 'וIגדונגו'ני'גי'סיסספסוקחשלטוןשכעולםכנוךגזוכאומהאומחאיזואמרני!בחבכ'ס'וכל .ין")וגיונלמגמוק:כינינכסנבכ
חגיוקייכסמוונסנוחטלס r'סודבכגגס"ס •חדיןלמחראומרוחלסטיםחיוםחדי,'אומר :וגווטופיכמוIכחקפוגח'כונ'נ'סוגבכיכ (,fקל
גויונ'גיספIכוק'חזו'גטג)ונזססוככסחכגלללללכונגוט'סיטלחגסח'ונבלחגגימוקחיכיאם
גו P 'סמסוימנירכסקכ"סימזו'גמגמגדוגאמרוכןאינוחקכ"ח.אכטון.אששומעיןמיונופל'בכוג pמוס"וככר"ססכמניל'ס Pסזוו

כון .לחג P 'גחוונסחג'וקייכסונ?ניס ''' Pגסחשרתלמלאכיאורמחקכ"חחשנחראשחיוםכו'ד.ודוקחבכוקכגחגסי('(ונפנכח'כו'"וכוIככיחח
קרוכגויגוחוגלסונחנילכIכוףני"וב Pגפללחוישאמרוiכ,טיגוריןיעמרוסניגוריןיעמדוכימחהעמידוגחגגג'קדובוסוגחמס pגהמגגוו pלמכ'וס
 :ווכ'גfווגחינחיו .:Lללוגגכ"ד Pג'וןכפ"כחנילדיtכ..גס'ונוגמוכיס'ס

וגגגפ~ונכו~ח'רכוגגלכנזוס'חוול'פירושואחקכ"ח;כמחרעכרחכוודכונמ •ח'רוחיוםכניוt;חוונקו~יווננכס~גכ"דIב'י'ויימ'וניגגגס
נכחכופן;יוגכפגמומרכומניקלחקטיגוריןיעכרוניהמחעכירוהשרתלמלאכיאומרס'ניונגו'מכסלשעבר :מוחוניקוט'וסי
ייניוניילניל (,fונמגמפ;ינומטכחסוכוחונימטנומכיפfו)(ח'י~יסטעמאמח •למחרלעברחבנישנמלכוססוחכססווניונגד'דייטוקיtויחויח .רגו

נכמסחנבכסככנלכזניןככנינונינכנמןוכט'חככומללללקווספיוכטנככל pרס"כtו (,f •כ'כניסניונגוי
ככמכגגגיכידיכוסכגוניחrנכוחיךכפגחוחיןחקאינואם •יעקבחיאמשפטהואישראחוקIכייגפ'ונכס'ניייןסמונכווחס'ו'~לfוגוגנחו
ככגיכווחחובוככפג)וומנבחככובסגפכיונבכזכפככקריצפארבי •יעקבלאלהימשפטאינוכביכוללישראלכקרוfכוגזסס'רכחמIבלוסניזגוזכסגככסנייג.ו

מגטגגוסכימ .כו Sגמפס Pזכככוכובוזכניחrנבוזכ.מכאןחומועריאלחגג)(ויקרמלשעבריוחנןרכיבשםונינבכמו .וגניוככריסגמומוחוסיונב"וגניס'ניוככרי
סנדגגמחולחוימחורIבניםגס)וגסניסחגנייסלל'סניוככדוח,סמדונקדונבנינוחגססוכימכסיIבר)וג
ז"נגנכליגוג'ומוייגיגיו .חססמזודכגניוחסכריתםאםאאירכימאראתם.תקראואשר(סס)וואימומסמקלמומIבלחנילוזס •נקרימתסזוגוים
ימפוז ,חמיסטנכוחכידגגסנכסגננוסחנטנמןינ~ונריס[ונfו~ס :מועדיאינןלאוואםמועדיחםאותםקלמחסחסמונכויסס"גסופי' .ממסניסקלי
כריוחלסומס!בוחילסוניטגנכונסגגחוגפסוחנוימיכיו)(ונריסייכ] Iוערניוחרנגסוזסמורסס Iרfויחיפ"נכריוגמנילניונגו'f.ייכו;מוומסניונגוימחס
מול pגק((וכיממוסוגסוניילס P Pפירוזובכגמ Aייוחנןרכיאמראליוiכ,רוכיםאלחיםלואשרנדול.גדמ,וניקודטכ"ד!ב'חחל!בנליווס"כומ,גtו
נייי pגגככוגחכוזכןוסמכוגרני'ססגכוזכממכווגסמונכדומס'ונחננכו'מילסמינס.וזוככני'
בכככגיויר Pוגססוכזיקיןניוככוחגסרכיגיילגכולומרבו'החקרושלפניהשרתמלאכיבכשמתכנסיםס'ככחסוכונכדיסיו P'חכרוכוחגויסנבסיו

סגוכככויומרסומסנגכבכחג Pווכ .::יוכבכיקיסאומרחקכויחובפוריםיוםאימתיחשנחראשאימתיוונ,מגי f.lסורגריומוחסנח::יכlוורמג Pג'רס Pוכ
בכווזנבכגיוגסלחיקננןסנימוסכזוו:וכגנדכ"אצלנללחלילחםוגג:והואי!ברמגקכיבכוחממליך pגסמסנבלח
סעכנכמגוכמן Pומזוטוסנכוכנסזננממגמוסכד'גרךואתםאנייםשואאתם Iמ Iסזנובכוומ lזנIכללfוג pג'ס'כמסגמ P •גו pפזנג'מ
 ו'!נגכעכיזומוספגחווטסנ(סעוכומכסטמומסקרוכיםאלחיםלואשר(סס)דכתיכ.מניןמטחשלחמליו Pגסזנרמ Pסוניגחגיסומו~ליו;יטלמכ
יותרסוחכגלומגג,חםכגס .ס Sם\לנגחכגכאשראלא Jכאכתיכ jאיקרובהאומחלואשר •אליוטנ·מוניסכנגטימ!בכמעד :יטלמגקבינגומ
זנ'יןכגמחוסמfווכלסוככנכרןגיגמסנכנבכמחינייקרואמרלו. tt 'פמליאוכלחואאליוקרוכיםאלחיםלוסחובכוומסיוי!בלמכסכמוקודספי' .סווכופזי

חדנבכו f.I'Sגסוככידוגח l'f.Iמכגגגחוכטסגכר Pלמוברו'יוכזגוזכס;ככ'יוכיג.ןIכרדגפיו:ינכינוכ\ו
גדוככחוסכגרומגג·fוככנסטוכסובוסוכר 5כוככמועריישאומהנעשיתשלאערחקכ"האמריוחנןוס'ו pוגוכ"ס'וכוככדיכקלחוס rוג .ס' f.lכר

 .וכופומרובמ Pוכונבוגחןמ P:כככככוככזכככובומאשראחרדכר •אתםתקראואשרואילךמכאןהונססוכיזככסרמג P 'ווכנבבfוו .וגוכונכדיסכfווחוח
גסיוחרין Sסכגרוזכובגגיוכrנונחרו'יוזכל Sסמוווכנבנעשירקרוכלויחיחאםגאדםאליוקרוביםאלהיםלו .כקריחחסמגויססוכובכדוזכסחדנבקדו:;וזכ Sכו

וח Pגבכיוכנוכ'יחווכומ·כו pוכימכגחוזנןזכי .ממסכיסקרימוחסחקרמוfוlברניר f.Iיז'י
כג'טוסכפ~ומיגו;גמ,גיופססrוווכןומפי'שאינוואומרכוכופרחואעניואםכומודחחואמנסטזוגונילוכממג'יIבסי'יוו'י,םסגזיליחס

טיייונמfוגוחופזלייככובמכוחיןחסבמצריםנתוניםישראלכביכולחקכווחאבלקרונוחכויסטסיוטסחופךומס'טמנגכו'מייס
 ~~;ור~ו~חפכ~~כבגן~;ד;;~ו;כ;; מ~~\מ~~~~שנאמרמניןקרוביחןשחואאומרוחקכווחכשעבוך ;~;~'~; ן~~;ד~זס :\ד t ~~פ\('~~ו~י; g;גס;

ס::יכדגגפיוכנסבכגבכוגסוזכ f.lרפוובגכרחקחואעניקרובוואםקרורנעםישראללבניק"מ)(חסכיםקרוכי Pגס rניתנIבסנכסילונכוכיגפי .ילוכ' Pבכ
גיול pגנבמגחרrמסוח f.Iסכר'וכילח Pכיןכוכו)ולמתקרבפלוניאומרמחוספלהואותועיקרעצמועושהכירידסג f.l·נברגסיוחגן .כייגפרונגןככני

f.I נווכלגכודייןP וסבכוכוססfכ,דושאבלליידדנבקגרסנבילiכדסיוחמחרסחוג\\סרפוחוחעיקרלישראלעוהשככיכולחואברוךחIסו)וסגוףוכזגכפ
 .סנןגזודיכסגזסכככוגסס Pקיומרבככייללללכקיינמסזנודסגגג"ז .כססגגפולוס"גיגג Pוכסו
נכויכגגכ'כמגסספרסיסגכגוכגכמוסוכוכסחיםאואשראאכאןכתיכאיןקרוכנויואשר:עושחמומסוומסנמווזס •גגכווומטוגח

יח 5גי"'וכמגגווכjבחיס;בס'~יוחנגםיכו!בגגאליוקרוניםחמגונכמיגופניסס!בנכמכמו .פיקלכ·טיחג
סרנג::יממניפגיכוימ 7;סיע-,כנככIבכויפכח·סחןאתחעשיתרבותח)(חtיגיסכתיבסימוןרניאמרונינגכומכוחוסומחומכיכסטנימ\מ~פניסס
סחכמזרונסכלימוחכונסני'לחסנכוכסוגזווט ••לללל-מכרכיונגוכתןפ'וו"מננ'ילגכמנילונכ"זימכרך

p כווכ'וונגיכסבכווכדמ.יו!בנמכרסס:P כורשעכרינואומחשבותיךאותיךנפחיאוכ):"('בילמגIככפנג'לגסבככרמכגגובזכf.l וחP בכP ססP ''' 
דוכויס Pוכככוביסנכוויס f.lגבכוככוכוכגריס •אלינותיךוומחשבנפלאותיךואילךמכאןעשיתרבותגככיגובמוכלוס PP •ככוביחרכוזככתיבו

בכגוכו pגןנכובס ''' Pסרקסכפגfווזכ סי~';~~בנוש'~כדןוכיאורולוגיןלושהיולמלךלוי jביהושעא"רמונרומ·גךוכגמן 'ן;:וכובכךימגסגובבככר
ככגובמוIכפלגוכבכןגכייחומחגג,דלושחיחלמלךחנינאבריוסירביאמר •רומרסחנכ"ךנrוריו Pוכסגפיבכו!בס!בסקב"סמחסחקרמו

כרומגובנככלוגו'פוביזכרבומקמנילובכ"זוו((סםג
מסחרננושעמךכיוןטנעתלושחיחךללמאחארכיאמרלו.מסרחכנושעמךכיוןשומירחסקכ'יסIבסי::ימולסזנמןפוזננלמסימסייכונכונימ
רכיאמר •לומסרםכנושעמךכיוןננרותכלילושחיחלנגרבאכראיחירכיאמרלו.לייגוח'כןחגחוחכג .טכיסולמםיזוךטיסקוגפ
 ם::ר'::מומ-פכ"רונככ·ירו:;כוויב :חח;מ rרוויס;חכקוןכ;'ד'וויי Iוור::מ"ןכו"פןכרבחי "פסיקח ,גסי'ו'פעו::ייו'ר/ק Iפס'ראיוסףיר , " .l 'חגיכוכומין Pוזנזוכפכחומיךומ·גומולכנינימן

 :ןכסיווןמ::פע'ססדרחכמוממינס"fו'פ,ר'!:וו "ווור Iווןכ Ifו::ומןכ'פנרגוחכווי Cירוג :ו::סמסגיסיכקוןכ ס:!ןכיומ :eםסס'רגזרומונתחדוניסכר"ס Pוגפי •יויכופגקנינכומן
מ·זו.מוכרכוסוכדיכוחובכגגגווכלכפגמ·םדכריס
ס Pנכו PכססIכסומשומירח. :וסזוככיססככחיסקבינכומגיםלמגp:גכ"סונIכלכןסיוסjנבכומ:יוכייס.גניאירולוגין :כוחיך Pוכחנפכמוחיןגיסקריוכ'גנבכוסומיוזגחרכ
כך .מותוכו ",י::נו .Iכנבכמכושחיח :נוכלככספיח Sוכחכימוונגוכנכסגוכבכגס pוכסכגגופיס Sוניסוגיונרמגסקכ"סוכIכרגןנרכסונכבכונסוכסגגגלמוחגנוסנוכקוססגרסכוגכל

' P וגכקלמ·סלחגr• בtוכייןונסקייrבגמומס!בסוממגכינגקכקלמוסוtסמולסחמגיטר"גסקנ"סניזכלכן •חגמגסכוטפוטסכגי .כגלומכלי :סומכלויסקוום
 י::נ:!

יפה
ועיסר;חסלןקל"ומזו"גגנמ;ןכסכיגנכוחמס,נכקוס::יו!בכנ;ס"ל Pנגזמנכליכוכניימ·

כוכקוסונגיגכIככז::ירזסכגוככסגככ((ווכמסיחגרונמוקוייך Pדגמסקכ"ס Pסלי .מומו
 :ו f.lגככדסבכסלסובוכירחוח Sוכוכו Sכבכךכיגקייםינכסכלו Pגמסרוג Iממ'ובקלממונגווכfוס

רIבככיסוסגמלמויfויכו pגוכ'קכח PגכיIכמ f.lרמוככנכבידוגי ת"'כנכגהקשח )מ(
נכוונסזסוכסוגובוכחסוכו SבככובנכוחסוכמסונווחסחוIכמומ"כגתימ:יכגחנ'ס

וזוגיגסנ"כפמז"ג f.lוסלגזמכיגוכסמחל pווומג PווגדוגנכוווכיסכIככככיסווון"יין
כפלקגומ·ממוויממופזכ Pנככסז"ריככוןכנוקמוכנגזווגמ 1סד'יוסונסוחגזכנורtבנמיילמ

n !.ס מ~וp גומיI וכנו/ס:l מ,פנג;ניבכםסיפקוךגוימ;גייקוסויפזוךוסיכוכסרחויפס
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כןוע P (!זכרכסיומ/'(חליספיורסיסכחורסזססוכזרןככנכנימכמיסיסנ' .מינכסכנוכוןכופרוכ'''ינכס:יוכמfכנכרס:יומקמנכרנמוכיסככ!בוןדקיfגפפוסונלידיfג Sיוינכ..קלfגיוד

גכפירפוכגן .וק Pי!ג.יף Pנכדמנכר:יסימנכיימלןכסימוככיז •כסוךיככוכככככסירן Sומין •כמנכיסככפוןכסיוכמלנניחוממגסקמוכלוכככיקרממוכמיזק"כוכפוסמנמ .פ"Iבפס
fגנ:יפרפמ I'iונמכחונכ •נכיוחדפילווכנכססמחז .כרנכסנכוכסכיןככמקנכודנרוכוזפכמדריפכגו

 fJכוס"ק .ק/'(וכרכניחומממרוייסוו rדרפסכפי',
ו:יוfונכנוfגליוחלננפון:ינכדלםזסגייי r "נכIכבכיכלרכאמרישראל,עלהרחמיםלמדתלווכאהריןממרתיבכפ:יוכfוfגנכיוס:יומ .כנכוכסונו'ויrככ fכ,מיוב

חייכפ:ידייפיככנfגףנכנרסנ:יכיfוגסמונכלז\ילנשאתענית:ר:רוfכ ~" '"" '"וכנ"'רזזל"'סוכפי •רננכססייכו
'" '" '" ", ••• r כתמבעשיתהיj ייו'"ינו(יימי~אומרחכתוכיהענהr ו'מכולf..., גכ-'נכיג"-" fכ "'וf"כסמינלססfגגfכfכסוf"ו."ו ,.ו ;זכווכ((יןכ.ונ"גנונכלסידובכס,I) 

ס!בוכימסכfו:יכנכנfוכרסס למ('/(טוכ:י .ינכפסיללס'סוfגוככנכfגרגבכניןסקכ"סזססידובכס:יוfכ ('/נומנכרססו/'(פכ/'(וכרונחrורנרנכסfוומל , Iגג(גמדגר.אכתיבשבאתיחכןעלכמילהעלינתנח ),.
 .ורבנןנחמןברשמואלרביונו'ויכזבאאישאחוזרfגיכונכונסלעשית :ס'יק) r(כ~כסירכ

דגמיכונכוב:יזלבכןיסיסגסונו'סוכגכיספור Pוללבאלשרבירנכ'"'נכ"'יממו"'רfוס 'כ" . ג"·"גנמו .....נכ""מ
.,"" ) 111 I! ; "; "" הקכאמרנחמןרמוII ומגססרכסטובחועשותאומרחfוזל,ו'גסחוזר ,,.>/ • סי'"'''~גגוגכי~יסו:רכגסrויסלא :כוגמוכסיfוfכמכויכמוכיס ( (1 """.ו ,., "ל .וכ'סו/')' P וכסכדנריונכפסfגרנבכונו'ורבכויסיסנרגימדעידועאמרחחיא(טס)רעחלעי~ות'אורמויכזבאלאישאפחוזלfוומfמ

fומסגיכיוכלfכגfכמל •רד"וfוגfכענדוסוכfכוככסרייאאישלאאמריורכנן •יקימנהולאודכריעשחולא :כ"סPסקוספנמiככחוחיומחמוזס •כסן
ענליעמיננמוfונללמיומנכררנוחורפמיכfוללללשידכשעשה ."כי"דסגן '. 'וf כ"'גחכי "","פי' •fיכיאל

" '" '" ; IJ 1) כ~(וכמיתאינןוכאיאירו( כמיחרהה'םהf. 'fו ... '" S ללנגטו" •כוגחסומסופו :גוטרדיקIזומלססוסוימססיח)נלליבכססו") I) גינלסס
מזר ('/כוסfונסמרטמגנ מ('/fומןוכזרבכוךכשעשחחואעמרםנןלאויתנחםארםונן .נעמךאפרןfו

ןורכנ .ג l/ככסמרז '"'כ/'(יסממסגי'"נfויירכולל :tל'גדרוכפנכיסנכוכסשאני :ומוגוכיכסס "' fוי~ופירובו .יקימכס:ורוכנקינגכסכנכ;סמרווכ סנ;,.,, •;ןכ ""עשותרכראשרחרעחעחןוינחם(סס)שיתנחם 7א-זא 'וfספיובגP ויובמיכמכיןקfמנכמינמ
נגסמכfווי~זנמכפסכוכפגממ,כ:יכfוווככממכזכאניאלאדםלךיאמראםאכהורכיאמרלעומ'כסןיסיס ('/ננככיוכבכנומנכופסובמניככיכין

פכ;פם;פיעססוקכווכומססIכמכוסיפמיכחשמיםהעואבי •ויותנמרויסדיקיס Sססן .כיסכפוכמווכרמאחת ) "כfכלשכלתחםופואביארםכן ,דייא :פסננ:גרדייכמבכססמקומס
כיוססיסנמולסכוכוכגמוכמסבכגוfגסססיג :יקימנהולארובריעשהולאאמרההואיכסכסופיבככס'רו Sנכנגfויוממרוגי

נוסגכיסרמכגנגt:פוס i!כנלסרמכלוןדווכ jAילזנמוריס:יר-סבכיססןירס' Sכמ:נחזורכינטסiוו
מפכחונפכרווfוגגסנססfופיויחרכ"ס jAיוכממלאומרתאחת •חיםעאבותינונעשוכתות~רכעריגי Sוכ,חמלוניככויס •נלכממסגוויססנעהש

נכנקככנכסזסוסודינכסרנכסנכנס'וינמסנכפס'ואחתלמצריםבחזוראורמתואחת .ליםבפול
סYוויגזככמו Pוכננכנכרסנןוסו)ומ,פוביפל :'נזוכ Pככרמויןגימ,כןנפועכמכמעססמפרולומ

מכםכפרסזס'וכפיזנלfוסרסרנכסנגכוימנמסכננרם'נצווחאומרתואחתחמה'מעמהןנעשהאומרתרו Mפ ('/וY •כיכוכיסמגונסגנזונצווח
כמכמיוכפפסכמכויגמונכלמוייסככפווכfודחיצבויך)(סנכותמשהלחןאמרליםנפולשאמרהזו :כורינורנממובנסיןו"בכוריימוסו/'(כמפגססזי
נמ<פססגכוילסבןס:יוממדסוכןוגוסיגזנאמרלמצריםבחזורשאמרחוזו •וני'הןישועתאתוראו'מזס"כניובר)כנסנדוגסמוכ"ס jAישיתףח

סוברסנכסנככיוברוווכינגקבכוכקרי
גחווויfכגfכבממיסfכיוכספIכוקוסוףטימכחס •ונו'היוםםצריםאתראיתםאשרכי(וכס)מחשלהן :נוכמומכססכוכמףיסרמכוקרfכו •מכסיסJכfכ

חפכחכוכנמגכוכסוכמממלסחגסוfוססימנבכמלל .סיfכאבדה :קסוחדל .קסכספלמנטרין
ככיסממכנימומ/'(כfונככחכייוככ'וגדינכובסה'(טס)מחשחןאמרחמהמ jעמהנעשהשארמהוזן

עירוןבווסfומכירכו jרמגספמינבפוכנכמיכפילוסהשסחלןארמכננדןנצווחשאמרהוזו •לכםילחםנלככןמ"ט :ו<סחזירסגסנכיסכססיוכניחמיומ,ן
ר rממפסמעגמר' Mממ n ('/סרכנן(רפמנמ :סנכגןfכנגכוכfומכקמיסובסרגכג

זסכנכרנרנמסכו ('/כמגגוכfכ(סנכרכייסמככו :תחרישוןואתם(סס)
; r ב •כייטראלהגרולשמודייאכרוךחקדוששיתףאמרינאירביבשםלקישבןשמעוןרביI,כססמiבIביגזכנחננכפסוכIכדסכו ('/כ,נסf

פנרfו~כוסYוfוובימכמסנופפסבכמרסכופסומכמותיחחמנאניאםחמלךאמר .קטנהפלמנטריןשלמפתחלושהיהלמלךמשל
זבכ)ורככמוסימסנססכסלעמנכלסחגסומגמןכלמונתחתהאחשלשלתאכרחשאםשלשלתלחעושחהריניאלא .חיאאכודה .שחיא

סיחסגככיססס :Iקנזירסזכלל tiכומגןגבכוכוחללל
זס<סודיפכככבכסוסרככוסיקימכסובגfוטכומו •כוכביםכעוכריהןעיןנבשהןכומתישראאתאנימניחאםהקנ'/האמרכך .יחע

יסל()וfוחכקככיגוכפכfונכנככוכמסכנככככקיושניוכלהכנעניוישמעו ) 1('~יטבכטעמא.מהחייםוהןכחםהנדולשמימשתףאניהרילאא
כיספגסנוזר/'(פינוכקנכמסמפזמיכוסfוגגיללץשמבןאתתווחעלינוץ /'(ינכומנסור'ופירופרכייייקייסמיןכנסס •כנומשותףשחואהנרושמךתעהשומחחארמונ;ריובסבוהרא

וכזסכמכמווכfוגמוזסכילוסגמיגןגכנכפולס :ויר)כסיר"קוט'כננור Iמט'נבומסע'סירומכחימ)וויג)ןוירfוסיימכוממ)ופכ'כר'גאווסףיד
ווrככסוממכוסס"וfורfווכלומסמ(וססכככפ:יfויסכfוויrכג (וf פי('/כfונווחסמrויככtכIב:יוfווכונכרסכחפיסfומכיס-נכומומילסנ"נספמיזסל:בנכככ~ססנפ:ינפיפסגמכמיו
רויי"י •ע"גונו'fוכfויפכfגכמfולנגוגנכוחפמיזמדסכווכסומדכריוכקייסיגוגוגfודנלוזנריבכפסוגfוfומל ('/וג:ססכממלכנכסומיוכגו/'(יכוזכרחווכרגסמכמסונכמיר
ומrככמונכסכסלפמךסנוכוסגחוכמ,ןבנקובידגכספילוכיסןכfול"כוחגןגסממנוססוזנגסוכמזfומוfומפוככגfווזסבככיןומסככנקוסיודינכסוזסכננגסדנגפיורו Sנכסכמופ
ימבויגווגחונירסעסנלמפנוממסיסוכ)ומקוסכfכיי(עוכומנ<פססיחפונמגכ"פג"וfכויrככמנוסססוממו Sפבכ<וימזכרמולמסכונגככנדס(בכמוזכ"כבכמידוכסרי

 :מוויזיסיסכוןבכנכסססוכסנבכטוח
יובפ" fJנrמר/'(וסיוסמילמוYו ffJוכנווולכוסיסובכ/'(נכיומל ('/וסנו Sסמ'סרכfוסגפיפוזfו'מיומרנפווכססיס.'ססכfגכודיזfגrככדלוכסז"כ<לרנזכיכו:וניfו:ופIכוקיסיסוגהנרחז

מנזיקיססיוובכססנדיקיסורובנכיסךיקיס S דמ('/מיגוק~גמומכמכקיסיוכרחכפסיודלפוזסונמקןפימריפוכסזסירסנולונככיוככייו..fוחמריסוווfומסונסכגסיכמסגוfוגיס'
מו m 'וכfוכיסכמומנכס SפIביrנכירכנכוכויכ..)ופוונמייס.בפכוובוכימסמייכיסםס:גנכודיססיו ('/כ('/קנריס ןי('/סוכנניורfונכריסנכפסבככיוג.מרנכתיססססיווכfוסרין"מבכגיסס

פfכפםסfוכוסמפפיססגכמוובכיססיוסרספ'סגמס'יפונכמממול/'(וכו Sסמ'סרממיסמוממיfופומכ מ('/ rנגממט:ימנכרנגןגןסנכIבונככוווכסכבכג,כזוככיכורמיונוגכרחויניססגיז
מוrכיפוכמנכנריסJכfכלמיחסמפלגיכוככסמIבוכססיחסכוכגדסגמנריסכמזולfוונכריססיוכגןוכמפנחוכנמייידנככfווף Pוכנר'ס Sוכמיfכס Sס,וכזסנככיססגוככווככבכננכומrנס

פסיבכוייוכזסקל"סגמנזמחגפרפססלנככ"ןנכפי'כנכדמיסזסוסחיגוקליס Sוורfוזוכfולייס Sוכגfוסזססיוסממרכנכוכסמלרfגגfוגיו Pדליס Sנמiכנכמ'סfוחסגססכfווכIלגרfווחס
כסייגמסfולירכחככ,ככנזסנכיס jAיגכככסנכירזכרסזסfווכלנכוליססיומססגחגמומככ'נחכקיוסזססמכוקגעכיונסנככמונסוכנכודיזלונככl\לגיfוכפיססכימיכוקכיס..סיספוז
:כyמוכוכמוזממיסלנורfוכיכמפוזןסוכגחמסfוגמגקלבrכסליספקמיסססfגככגנכרריסככס Sגכמלfגיסקוכומספנכגנמנכ"ומנממסיס tiנגוכחמנוכומחrכרחוגמ •ניסלנוfוס

פןבנכיססמומליסדלפכיםרוופיכיוכיליfכחיויכ...fכמרrויובוןוfוחסוכפסדכלינדקוכוכנדסננככlPוססכקלניסגזלוקוגומפיובנליפוfוכמנינדסנווחסבכככfוככנדסוומ Sכוסוכוiנרח
 :ז:גנוכדרפגוכוגוגכנכנכוrככססוחיוסמנסוקיס pנפ

יסמיופ-"ונסנ tiינכ..סככחfו~כייקלדנלוסוfוIבגזכנמיגוכוכקונכומפר fPוכfונידינכמסחיוגיtנכספל PניורפגוכימבככיומנכIכגמכידיטיסיסמ~זמי IIזוז:ינסכנכומנכfוככללהבי!ח
ננכסומסרfוויסכמפכסססכנבכסכנככיוןכסrרגי"לסזסנוןכ:יכrיריסווכעוקי Pפונססזכחנכלוי P"ר-רfוחיננמרfוגככיוסוכחfוןבריס-ניוכרבכחסקכיומרויסיסניפרfוכפנכוסקכ":י

יסיכמrוjלגיסוחס'fוייונפכיfול~:יפניונככויפוכסנככומיויסוסבכויקלבכססוכ~ממלסבכינכככrכמחוכ,סוסגכניפרחנ::;קלסככוכסכנמוזזסננגכיןקםלויפמנמסנfורס Sפככחנככיח
פוךססtסטמוףנכסוכיםלfוכובנכוסקב"סוכי:וףכמ"וככרכפילוכIבכfגונכככדנק'סריוכנמזספIכוקונפיןכסגךוכנiכזכומבכ;כסווכסונו'ס'fגססיסווכבכויfונכללמססבכננכפלויבכגו
 .סזכפממננובפגמלונזפסוfויחרכוmבופמוףיכfופגכנ,;;רסגדיוסמפממספנסריןמסומניזעריגיו fSגכובכדייןסנדוככסנכוסוכנסנמונסכונזסמנו~לסיוחנכסינכ..טכפלגניסנכמכי fSויקפס
נכבכנספגככוכווYוfוספגננריןס\:יחכ,סמ'ו Pךננכמ,כ Pנכו "'וfרבכמיטגפיקנככסנככמלחפכרסוfופיסוfומוכסfוזכחסוfגנכססfגחדכרכדרניסכ'זסכפירר::;מפנמיי!ג.פסובכ"ד
 M.סווכרממפממסיfויפלחגוfוווכמפננכריןקלfו Aיז"סכנגוססמכוובימיןגכוכנכומחונכוחנג'כיןקנככססיfו i:/יםלfוככרfווכמנמפכחו;;ריfגקענססיספיוג.פממכומרסנכפממוסוfו
 •ונערכרי\גפג,כוסכfו.מזוככיומנגסוכסוסוכומiכפנכנ:יס ('/כיימנרןדו pממנכורמגיפי'דו pמנכניכונרכגיסחונכיסגכIבכמו;;רוגויסגנסןממסנכו::ונכ:ביילכנכJfרגמוגונס

ונו'מפככגכופמובכfוסמרוסנממןמונ Aיוכמ"פזכפממכדמומססימקעכסכקרfומיפרמגובfוונכמפfוזכרמיגוכסיי/'(י:י •נזגילמספסנ:ייי'ייווfויןזסיקיינכונכיסוממנכריס
ינג.וניסמגכ"לוכגסכfומפ~וקנכפייפחלחיסובכוד .גנלפזרניfכ..זיגכומל tiסננכפממדווכסוזסגכסיסככ<יכגמכיחסיווfומססחרזגככ·גיסנכוכיס (ג((כוכס pגיוס\\מס
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מראהיפה
 fiמום tIוכיחופנכיסלחוכיימקרונככס .,pנכיfוrכריסכונקוונוחfגוימיסגכגנכדו •כויו~fוודרכfכוכגמfגוככחכfגחליסגסוכrכמפםטג'יופויכיfככסכfגסחמדגככסרגכס
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fנככ •כגrוחכספסי"גפסכוטספססדנור"יס i/ובכפי' i/קג"דףב l/ככו"רובנ"ס •גיג"
כוכמן '//פכ'(דכר::ויססכ'(רבגיסכ'(פובסזוחרוב::ויסדקרחנכ'(פובסגבוןגדכורגרו 5::ווחס
גחיגמה :כססלין 5 ו::זכבנסס '//כנfנ'גfופזכוזכדברסיסגfונזכי 'כf •וחוזכיסכfווריסfוו

י"נIב'גגחזכוגfוסרונ//כ .סדכורסיסמגיבבזכלמס IIוזכזכ •נfוזכרמ:ו'ס'וידגרגחריס
 .קודסונfוסדנורfכנ,סיס rזכמגזכוחיזכ..נחזכס

 IiבגIכו .כחוזכIכוכרוב//'ובסנרסג//סופ"ו •נגו
 :ימירסכחיכ::ו"דיגורחוזקפנזכור"וידלכ

סחמרידקודסיחנכ//ב •גו'מוכרי i/כשאילו
וכוכ"וכ//מרגכומ jAיוסיף"חוביוכובו' i/"וס'

וכגנרסוכנכיכוסחוככרמומסינו' i/"ו '"ובfומיו
וגייניסוגס'יfוזכינוסיינ::יורובfוסזכקודסfוזכרו
יודפ::ויוס::וגיזכקזכיזכךגחינניסודייק •פנךו

קיננוכגןוכ//זכ •ני:;:לfונfכנסיסס fl1וגי
 :כפייוובפגי::וס

כי"לזובמל 5דוכניסוס •כינילחיב"חייתיב
 • "'מי i/קיי 5"מניוגכווכי"~נייכנכל

רס 5וב::וךמובמפי 5כ i/ג •י Sניבכזרמ •לני rSוי Sני
נוס 5נכרס 5וכסfונורגגו .רוווכסכפוביממו 5פ

וכנfוגrס:נזכסרס Sסfווחססנומון .נוסרוכיכס
סנזכסכו IIדס .נוזכנסנס Sססמננדמוכנסנוסיס

דסככוסכוברויופגובגיפרסזכננדסגפנמרח Sג
סגמניס •ו rרס 5כובכככrכ '//פחחחיוובימגוו

סניקךIב hנ' iוכ • h/irרזנו Sגוכינטי hכו"יס
IבכנגכסניסIבניכנדייניבפסנגכיIברמכ hי 5נ

ייניקדטכיrוניקוסכו ,, i/סיכניבפ" hיל Sגבכ
יחו 5נונינוגוסיסטנfווזכ::ו .ננניכוו::ומחיכ

r מגי .ממr ס'גמסזכקךסכיחסננכווס'סוךינכ
וגגו •סנוומנדחכfוגוגמי'זכחונננססיס

r כוrמינחמנמקוניי: 
 i/סכנטוז:מסfויפס .חפנסזכילמאם

ר Sני'זנ"מלא :ניכנינגג"ייס: Sגוי:ייס
פ'ןיירחכמגמל" Sקזנפכ"זנמעכככfנ •פ'ן

ניובfוגומן' i/יניג "//נק"ו,,פייכוכבימור Sגגכוכמוכ
ממליןמסfכגfומוכנסזכדלמגfוחסניסח//ג

 :ממנגננסנמנמפנחן
טונ!ו •גו'טנכר Sמס'סדרכיסבשלשה

נננוטנכר 5זכסיססדוךסוכfומל
וקמו Sוזכיוכסזכקנימגכגלfווכוכס .דנריסב'בננ
כיזנכככוrכיוגכסי:יכחססוfוככווס i/"יס

כדכולו'וכקכוrככוקומו i/ו Sגכויכוככמכו"ניקדIב
כניכניסחכ" b ""ומIביייסגנייגיו Sחפ"לסגל
נגור Sו::וי::ו "ו::מקדובנככיןסIרחנס "''''גן

נווסרוכינ . bסנ'מקוסייופנבנס b 'נחוכנכfכ
טבנר 5מסיסבס •'דונכנסנבנסננכססקג//ס

נמוכפfכנכנ'ןנכננניסנסמיימונינפסונכג
פגיוfכוזכליס:ידולנ' 5נובס'ונופנ'ומלויססנבנ
ייקכ//סנווסלח'כ •rכגסכנfוסיסגויובונגמסfו'ו

כו rסלנכ rbוכווכמחנגממןס'"בככירנססכמנכר
נגכיןנגכנכנגל Sני ."לסבס • h"רוחניןנמימס " rנ

סחפfו'ניפכי!ננפכמנויירובכוובנממוכ'מנוגמי
מסרסנבוססנוכדיפוגססוקסכ"סנווסלוכינ

ובייויניוונפי .יסרמננכניזכנווסננככIכIכנך
נIכוכטמסקב"סנוס'זכוכונממזכיניססיונמ

סנכקדובכימ·ננססובנזכסובימופדלי' mוובנפ
'נכןובננגכובrומ Sובי"יוIכבכסככוגוכסכימ Sוס

כrו •מוכנכfנוכרפמןמוגוסיוכדסכומכורנפגמנכר
באחר 'דאגזרמאן .יוםכ"אהביתשחרבערהעירמחשובקעהכך •יוםכ"אפירותיומומסיססומ 1;מגמ .ס Sננגמווזכרפמובובכמ"
הביתחרבבאבבתשעהראמרומאן •העירהובקעהלחרשבתשעהחביתחרבבאבססיססנכקדובבימוגככ'וגנכגכוסגממו Sכסוזכינכן
גנאת :זכסיוכו)יוכובנומ(זכפרפווכנזכוכנ

אתרלופ :מ'''ק rרכוב'כקוגנסוfווגו .מיספנניפכסIכוכ"כסוולייכ/ג 15כ .ובבבנ"נחכסמכסשהמלכות :ונו'נס'ייקוסמ 5נכfכנכךובו'וכינסממוייסונו' •נכנוIכו
fי pמנfו!:יודגסכידנכוובנז"סניקדובכימ1בייןrוירידו'ככס'דיךכויר'דינfוידיריסוב"וfומויקרמס rפIכוקפגנזכנוכומדfכ"גזכסמכייוס r •'ד'דיססנווfומויקרfווג'

 :ייכ 5כוובנבככמובגנכס '''גנ"מקדוב"כימכככ"ייי'יכfכחונכמ י''י':;:חיכוסנפננIכ
 :(ק'י"בכ) bמ i/כסר"מוכדבכובכגווביובחמרחדסכזוגrכגגוכור .וכד i/כפrכוקושלשתןיג
~נ'ססגדגל' •סמרונןסיסכ i/נבכס PונIכסעיר'יוכקפ'יכמכוrו rכי"ג""דוכ'ן •וגגקככו"וכרונוtויסמסגוכזסכומוכז •ייבכ'ר"וכקנג'יגמזובכנכ'גככ"דביןא

 :ג)רנזוב"Iכוכ'כיי!בבכס .ו Sנ'מIכמשהוציא :יוסכ"ח"יס וr':כ'ובמרניוסעזסעייוב"ונקעסנייןס

הכותבפירושר·כפרקתענית.\רושלמייוסףעץ 34

'יוfנוגס , II'יIב 'כפ<"גסfוו~'יו i/יכ':י~בנ:ירון 5ט)רכיכנכ!כ"כנוחסטוסנfוס i/גטכ'יג"מ
"ח"וכד\,דנרו ,,:'וtסגfומכמסכסזכ IIכגנ"נונופנ'וrכסlכירגfוגי י::" ,,, 5נווס 5יIכנרן

 :טכ::יססכב'סננכוו י:: rגוגפניסכוrכרכנס"Iככסנכמן
{ו=ייס Iכוכככס ,' Sניןכtו'סנ'וכלמיכססע"וז'יוחכסורכ'זכfוככרנכסייקו~רסוכרוובוהיב

ניח i/סו'י r ר","י :כוכרוכבנגככיככווסרמנס

ס i/ :מורכtובורוככק'"כד"ס"ומפ~וק '"
ויפ"ןIכפכ~ .r'ינפיrכירוס"יס bובמ!גגסrכירIכ

בכ!ככוכוונסIכךירסבככ'ווגrכזרווו ti::ונניקודק
גגגוכןין 5זכמזני'ייוtוכנסfוכ\lכקודסזבקוס
סiכנכ'סכמ Sגוגכחנורסבנניססזכפנס"כfוגי

ל 5זכIכסfוגrו •גו i/וזבוכ"זבי"יגופכ'ועוזכךיס
גממימנ'יגגIכונגודגסוכמפגגוביחכויופיו

 :וכמסורודיג i/םוכגג
מכגכוס Sבכד Sניוגזנ rנ'יסחיוונעסננשדחיג

ונעג ו::ד::ןי'נעגח:וכבכלוכמוכרכוIכ r'י
 '\ rזכמזכיגמוגנמנככ'Iכ~ננווכב"רfו •ינג.טכ

ינכו"ונfוס!כ'יי!ברס"·פ'רסווטסממלנrכבנון
מס i:!!כיורrוס .ור'ן Pס'גוח rונ :ג'זכייסס

 :נiכננגסfודסfוIכניrכרנטנט
נ:ייממכגןגיוס'ימכוכיסכיו"מגוקמישיד

ס"וגקבכ:י'ייfוכוכוכנמנר '''כנ"עירוtוכקבכמ
 ,\זוגכיגוגיןכו r'Iכ' וI /fי'כווז j/כגנכ'פסיל
יוסובכדסנכ'לסגקעמככיוס " rנדגליוניו

 Jגג .סקדמקכגדכרrכיזכויוסמ l/גפנור'יוכרנו
נוזכלסרכוכסבכ'רסכוקנכסכפ'<מדםסfווזכרגדגלי
גתזבrו r/lכ'סfוונויוכדכליסכימנמרגכמגסגמ'

יסוסנכובככיונמגנע''יגימכוכרגגג\י'לסוכקנכ'י
חוכייrככ""יןכ"סגמובככוגIככוכורדק 5'סונו

מזרמכפסכנכודכמנר;מIבם'יככיrכומחינגכיו
וכםמיכסיפוי"סזננכסיסגןרקיס Sוקוניס Jכ

 :יפ"ובכנרו"ומ

כתיבמהחמחנחכקרבלמותהמלחמהאנשיכל
איריבריעקבר' •לאמראליח'וידברכ)(ךנייסבתריה
אלאנירוןהצבורואיןהרורנרולייעשומהל l/ריבבשם
בהרישראלארמישאלמלאמצאנושכןרובואחר

מןהאשיררהלאהאלהיםהואה'יח)מ(וכככיסהכרמל
 :הקרבנותאתורשפההשמ~ם

אלחיענניבקראיך)(ת~~יסכתיבאבהורביאםריב
ה flחקבלפנירוראמר •ליחרהבתכצרצדקי

הייתאתהלהנכנסשחייתיצרהכלהעולםרנון
אתלינתתשבעבתשללצרתה'נכנסתילימרחיבה
אתליונתתישראלשללצרתןנכנמתי •שלמה

 :המקרשבית
תפלחסררתאםאמריוחנןרכי •ורשכ'ליוחנו)-יבי

יהוחכלאלא •מלמעלחעיןצרילךיהיחלא
בצרלאשועךהיערוךגו)(fוייגשנאמרכחךמאמצין

לאתפלהסררתאםאמרל l/ורשב •כחמאמציוכל
 :ואמלאהופיךהרחבפ)ו)(Iכס;יסאלאפיךמיצרתהא

ך)(ת~~יסליחרחבתבצרצרקיאלחיעננינקראי
עליהןרודמצטערחיח:.דכריםבשלשח

אומרהואוכןהמקשדביתעל'אחתח l/חקכלווחרחיב
ככ) ," J י::ר(שנארסוס jהסכאתומצאה IIרק.נ.לוחינ U'ור .ענותוכלאתלרורח'זכורקגכ)(סס

אחריו iמליזיישראלשהיוהחתיאוריהאשתעלואחת •האלהיםחןביתרן,אזהדורויאמר
לוישנחרנישראלאתוהפילהרועהאתנ U'ורהכבשהאתששכהאפשרואומרים
לשישית •תומתלאחטאתךהעבירה'נם )כ'ג ; i/ ומ:!(לוואמרהקכ"הלווהרחיב .תשועה

ח /Iחiככלוחרחיב •שכעמכתנשתלחשחמלכותסבוררודמחאומריןישראלשהיו
~מר\כולדין'אינןחבניםכלוכישמויחיחשלמחכיוגו'לךנולדכןחנהוג)fו ~ /I(ךשנא'
יכ)כ(סנכומ;שנאמרהנביאנתןיריעלמייריעלרילךחטייאמןלרפואתךלך •לךנודל

 :יריריהשמואתויקראחנביאנתןבירוישלח
אחרארםבזכותיורריןשהגשמיםפעמיםליעזררןכ~םפפאחלבורביברכיהרניי'ב

ונו'מטרמד'שאלו )'(זגיי::ואחדבפסוקושלשתן .·אחרשרהבזכותאחרעשבבזכות
 .לעשניםלאאבל'לעשכלאנשיםלאאבל'לאישבשהדעשבלאישלהםיתןנשםומטר
בזוכתהארץבזכותיורריןחנשמיםדכריםב'בוכותכוובריוסיר l/אבשדותלאאבלכשדה
 :יצמיאהחלדסאםל~רצואםלשבטאם ) rג(חיוגאחרבפםוקושלשתןהיסוריוובוכותחחסד

פרקיםכשלשחפרק
כי'/זראמרכמאןכיןהעירחובקעחלחר'זt,בתשעחדאמרכמאןביןאמרמונארנייד

אליעזררביאמר •יוםכ"אחביתשחרביוםוערהעירשהובקעהמיוםבתמוו .
נומרשהואוערנצואתמ'זtהוציאהזההלוומהרואהאני'זtקדמקלמ)(יינכי~סימנאהרא

יפה
ו'ובפונכיכ bכו i/דקר"~יפי'ימינמח i/סווליובדיכומגקסכ' i/טוכו 5כככ'ובלח~fוכירס'
וג,"גי i/סtווכ'וסגךיוךיכיונפג'סמסףבכמכחגיכ l/דקייןכוסיגברמכננימIכנ i/וב"ו

כמיכמ ס',,'ומפי' " rכככקןס'ו i/ומפג'ימבכנימ'וסנסיוrכוג"ובממדכיוסנווןיוכגדיכיו
 lמ,ג'כו"וב i/ ו""כיוסניקוסח'ןסניפרוביס ;:" Pכובי/ג.ודו"בכניימנגגניובפטס
בס •יייחסונכוזגרונוך"ובכווניו Sנגכ Sממדסדקרכופ~בכובכג~מור"גגכ:יכיוב

כומס I/iכןבככומחמומס i/~פונכ bסבכ"רסבכגכומייורבכמס"ומ /il/ייובכי ' i/כו

רובאה
~ג<נכךובמוגמו'ספונכובפי'<מ i/סעכרומפ(סוובכמ"מובפוטfויוכ' 6כ"יר i/ג'יודיבכס

 ו,מ;::פ'פגןףממנכfונוובככחיןחל i/מ(רחניסויס i/וביכונילבכ('ייס '"?פכיכדיו
ר"ייכופםבכ'וכטמכrכסמגחומומ<מנרווiI:ידסfומ l"יויו i/ובממוכלבנירוסס bמובןכ
Iכ"יסכfוfוסכפורככווזכנכו i/גיrוכ"ג i/פוכגככסוכןרסfוכגכילו~גסגוrכיכחןמןכספטtוככ'

ויפ~נפכוכIכויככנכוךבג'ובמנכיינכ"ך " rנכ~פטויסיסככ"ומ:ג Sיכומ"ניסג'ניסזנובכוrוו
 :קוו.ונכס!כנינומjננכ!כס



רפרקתעניתירושלמן
גחקכפרק .כומIכ ~ Sו"מודס rהלא :~כוקדIכ~כינויIכססממיסיס-. .קלתותיםכנגכיסס 1ינכ..ונכ:וIכג~נככמסנככמסכפ~וקכוIכ~'ככודרIכ נ'Iכrnכlכוסנככסכסכאfונשאלא

 )""(!'(מימנסודמרו"סומפIכר .וית~נכסמIכ~גנIכור SכסגדכIכסנכי~וכוסנכ~~סדכIכfו'תןחIכחמכנכ~מפIככמ"לנכס rת'~וף וf~וזרכסIככfו'נננ~tכ'מ,כסוכיס ..(Iיויוכי
גגכיוסIכנכיופבכמיסגיונו'tכסנכןמכס'ל mו'גפוכגמיכגןIכגגכניסת!כייגגותקייינבכונסנננfויכוג"יסfוףו;סו;יימיווסוייזרכסבךסגכודט!כפיסררניסג lr/ינ A!וימסויס
כמרוככיגיכייי~ניססכומי ~" rו •בו~בנכיבכ'ייכויךונ 5וכ'ס!ככנסכו;פמסIנןכןסנבכו,מכמיככפ!כמנסיומיקIכסזסגןרייספוגסנמקמגגסזfומחסיוסו;כחמכ
פ:גגגסבכודיגו Sסוכןמיי~יכו SנסיייIככיסכ .כומיגנכוכסכמקמובו'סזסיסוסויססכIכJנfוכ

 :מכתיס)(גכודלכן;~!(ילוIכוכ"כנכג"ובו'יססיסוסמtכוי"=מס
לכהונהפרחיףאפ'יוחנןר /Iאהעיר'רוובעקהבתומזז /Iבימסנכ)וינרוסIכנמנככייס..יכ..'ו:ימכfוי""נכדיס

ראשוןפרקסניהססכתנשרפווכלןק"בהמשל.,~תותיםוזך nל·ונתהבהכוברחוIכגמIכגמוכגכוו"ניס tסייוכfו'נIכסמכנכונס
דגג •ניכנכ~גגמיייוויג.מוניסהנביאיםאהנהויריידצקבןריייעשאלאכולם!כשתיירולאסידסכבכימספוריסכי"'כ6כוסכמ"ונכדיון Sכס'

וסמיכווכמפממו~מבסגימ,ס :מאשומצלאורזההלאב)ריס 1 (שנארמדגרול'~וף~מוזככסיססודיס"מוריבכרכו כf~גסמכו
גסרכי"יינמבוfנכייוכונן .כמרוסמכמוגכוספנוגמסכנכמסבכIכסמי!כוףוכfויבכרנרסגמרnכגכס

If! פריי"מנירחמסכתסמסיססכןכמסנכסז"מוסיחסיס"כרקרססj וראשוןfכZכtכרנפכ~סמייסנוםיימפג'~יכZכמרכוי!
גימוגמסייגין Sו;יייןכבכחירי<-כן •סכמולס I,...JיIכמורסרנfוזמ!ו"יגפרססיוסבכוכסכמקת
 •וגמוגיסכככימ,סריו Sמ,ו •ס'זכfנידנכוגכוכוגפכג"יסימוכיכמנכווךגיבכמוגמוככיוינכת

כfו , I/בfו,אIככערגסIכסימיסוIכנכIכפרומפיכואמריוחנןרבי ,לקישבןשמעוןורבייוחנןרניאמקמכtכנסכיסlכfויכסנכככיןIככיסגוככין
גפיכעמידמ,מכ , Hמדמכוקמ .נגומידיך P5מ'וחמשתליבטלעתידיםוחזכתוביםהנביאיםדגמיכמס Pסכוכמסרס rמכפזכrוfpוסורגוונס

pנ ,'גומ.נווויו..גווכסממp ממנקומסמובל ) (טעמאמהלליב :מסטוכסוןr כיייכסIכיוכומנכ"פ .רמסוכסגמכומ,סI  1סדכריס'יטעחיידיםאינןתורהםפריסיומ"ססרמסיטרכידכריגכנניפ..ני)וישנ
כככימ,ססומרסודומ Pומגתסמרי pגתסלללל

כמיזfורגממיידדכיגיי .כיכין Sייין .וככתוניסאתסרתגמיאףאמרקישכןר"יש •יסףאונרותמגיגמ~ויתוטגכורממכי~סר~סויתכ
לט Sרסרכוניןיייןיר pזנככמנמ •כייוכייממכויךיולאנרולר'לכאןנאמרליבטל tעתיריאינןוהלכותייימס!כבכודסכופנמנורכ i/כוכול , i/ומוכ .~מ
טמכוג"(נכמייfוכנ •ג!וכ!כנפסוכמוכיסככימ,ס·הלכותמזרעםיסוףלאוזכרםןכ)(חגיחרהלן :.Lונאמריסףמגיגסיייככס pכומ,סךרכוקלוגכןימיינ

לגfו , 7ובכוי .כfכיגסכטסfוומסו;גיוכגכ)ו"!ונפונJוי נדובקו :סמויסתמרויניכוסגסרגכסיזסכלויחיימ)(נרמסי!רכתיבלועולם:ותהליכ)וק I(מכ:כשנא'ומ,רכיוסבוףגו:וגומכ"ססימססנכוד:ובנכמגי
,-t.: ונמ' P כקוגמדממרננויכן .ףIנוכוגיוו .פfד:ו

גומלגרמובכנסונרומנכ~רמנכמנכרס':וטניס Pגחדיוחנןור'עזר 7אר'אחדים'בריםהואחתשפההארץנס l 'וfככרנכרגמס tכענורנכוכוfכמכמרומגי
 ..ל~סי)ופסIכממגיגמ)ובנססיורבנכמגגנmכוב

 VJיגגומ Sכ:וכוגקייסמ"יכנתובבו!(יימfכגינס ~גומידיוס tגקוגטדרגדגריו"ין Pפירוטו Pמדבריםחשיואמרוחרינא ןו~··נע'מדבריםחשיוארמ

 •גיכעכפמידיו Pתימידתסיfכזכfכ~ב\פי:ווכמ :הקודששלוןעולםשלרו'יחיבל'זtוןגר rכ~סגיפיכ:ו Pסוכפ' •כוימג~ג'ינכככ
ממסםרככסדכיימרמ Pפ Pמיכסגמייקfוגמללל

כנככוZכfויןמגרסדנורמכבכIכרמסגגוכיס!כ!וליסמאעויתןמןאתמייכלתני·לרכיאםאנטונינוסבוכ!וינכיס tiיכן,.!וי!ויייטיטסכfכמוגגוימןפנין
e " ומייירס~נp יונןסr ורא :יומלסtסמ •ננכמייאימרמןליהאםר •איןליחאמר •יp גיכוכג:ככמיזיןוכמוכיסנכימ·סמל

חליכות :קכיfוזכסקיוס .מ!כמכמביגמא~א"ל •לימייכילאתלויתומןייללאפרקחגינחססכת גסגו/ו וtJfב'גסיגוזכמקייכtנ •~ופונס·וינתאייכאפיסחא:ובככי~גוימרוויף Pיוסעוגגככדם.וסיףא
 :יסי'נבכונסלאערלכליכ)מומ pככתיבפסחאובאינרםלךנעבידמהוכיבכופגפיכו"כסרמייומרטנומו

סנfכ'~נכונסכונוימוממגיכניימ..ססייכלנתי'נ #לנביהאתאנדמיה,ונזראזלכןע tדשביון •בויאכליומרכממכגוג:;נדנוגיוותידרנקננוכי"יממוונ
נםסיIב')ויסידי pממסגנותר.יומוימןאתםכליתלאבדידיל".ארבזחימרביל"אירדו::קופזסבכIכיכמכ~ייותחכמ rס"סכי"יכון

מכ pסגני .גו'מfכ Pפ'מ·כוכמן :ננכוס"נמ~קלו)(וככחוונכסיכמכפרוסרתיגפיכוןמוfויט
נוסקזטיכנס Pככו!ו!כמס pמנו iימייסתקודסכוהביטאשהקרושרכינושמונקרא·ולמברירךאלאכ ftiכס'גככרממכ)וירו::ככמכמ p ()ונכניוכיקום

)וסגוסמגו~גן .כווי lpכfכ,מגיכנוסגמומ"~שלאקרשיםקרשאישנחוםנכראהול •מימיובמילתו :'סנכרוי fpכסכגרכג!ו'כממfוומווכו!ויןכןכןמ
סמכיגכי~ומיופס!כמת pמקררמתוככוימומ Pו,~ךאמריודרבנןמיליחון •אנטונינוסדאבתזיראמרתהדא :מיסיומטבעבצורתהביט

 ~~~י;כf~~;:~ו~~מ~ק:נו ;~, ~~~;כנס~~ו~וfכלעלתידצדקנריהןבאיןאםר"אבעםאבהורביחזקיהרביאדאמראנטונינוס'נ.בתייר
כופכימסוכfויכווסויי.רר Pנדיק Sד!וfו'~ומי~תמ :בר':-וםשבאאנטונינוסלכא

נקכרו~מכוגfpכריתיגכממתמממיוו;תמו
אתא :כוו Sבכרמ~סגן .וגרזאזל :!ו!כמ

לייסרמ"גלביגנכייינטונינו!כייממ •וכ'כגניס
 ~כרייואלא :גיימוגמנומוכו(מסתיגמי
 •כתינמוכטמגכשלא :ניייומג~ fpכוfויו
ונודמ. .נמי~מותנכונסמגנ pסו;~מובמתרגכוו

Iבקלנייקמומויfכ Sיונfכגינינריוכריכfומו
דמיי:כ'מ"יי .גו'כמוסכקרמולמה :מפיו .

 Cקדו;' Pקי P 'וfרמיקיירכמוסכתיככייחי •זכרי
ככטנפוכמ Sכרfו!וינוכריג pתיחייסכקווטמו

~fנוובסיר~וכיסכיע וS חכגירנרי •דכרכןסיליחון :כ"מןני;מדסטימכוייכיסr ויןאם :מכנכוניכו!כו;כמב"רמוגימיסינ!כמוווס'קי:וfג' •ניקבכיכןכP וכמfרודו)(קגיגיי~סו
 :במררנדקגכייו.ס Pכמעוכיוככ"ס~נכמידדק 5כ~גיכימכקיסו;fוס •ר~כםגי וf~דfוכעוכיכוןכמיממכfנגכומכ וf~וf •נמ,ס

יוףסעץרוגחבר'וי!כש

~אשוןפרקחנינהמסכת
הכאסןשכינהפנימקבלכאלוהראמצותהמקיםשכלמניןב"לריייעשרבימארא

רחבהוידועני •ה'האדוןפניאתחזכורכליראהבשנהפעמיםששל )ו~ח,(סמ
כברכת(טס)עליואניכ(ראמעוטהוידה'עשירידוכתמנתאישיב)(כוריסעליואניוקרא

ך Iנתואשראחליךה'
 :טי"'ייו::{יזככססךי'ןוtיוסףוי

ראשוןפרקחניגהמס:ת

 :. 0נרכל"נIבfיכסכ'כסכIו'כמממומווכוIוין 'ונוכככרמגוכיריfונר~ימ •רקכון5כיכ,:גן;ויי •מפונכס:וידינכמומינכוטגIו'כוכויי-ייוייומכונומןודניכווחלרןו;וסייכגוכול •רמכסוידוא

יוסףענף .
נוסררנסגוכייומכתסכוגבככומנכ Iכסנגינג.יגסינג.גוכתו;וקתפונסכלרנתמסריסססוfוסנתדיסIכסדfומכודככס~מיזר Iiמפ ,,{סיסג"fוכנכססגומכת"נכפיין .גו ·פוגסהליכות

 •כזסו;:ומכיוו;'ובכבככרוכסכוקנכיסונזו •פווfונ~סזסו~מנכוגייעגזתןכסססכייויגייfונ~דיססנוופמפכתיממפנכוככבכמייסגווכסכנפרויסזווזכע~יסינכ..ונכזיספג~
מע)וסרמIכוןגוכיוומ pכמכנקוסיסיסוגמוגכתגכווכמ:ו Pס"מכגנכרס'ימ Pסככ"וגבכיממ Sנ'רכקודIכככקרזו .ריס Sוכיזרמ Sכ'מכויס[ינכ..ונכדיס]דגגוכIכוסוסומ .""בכIכימכנככ

 ו(!'~וידבכססfורזומגזרסמגכוסנסIכינסגי •מיד pניסיסכמעומסןככינכיןfוגנ .ממוסס'מימס 'גכיס Sתתמכזרכמ P 'נכיfומספגסמןכר 'ו::מיפודימככייונמוגמיכ •כיס Sמ
~מfpכרוככיסס PוגווIבדיס rממומ rגמומיגגמורסומיסמוכקגכככגגמ:ורו Pו'גנככומכיס Sוכממ~מנכקכי j)כIבמוכורמגמיסדרניגפיומוכיגויג)(ירתי:ו ' uונכסכסזרר::

כמנכfוסו rו .סג~מפ~כתכfוכיגמוג~כגסותטי~ומככתיכומ~:וסככומקגייסיוככנכווכנריסימ S 'מנגכמיממגגעגגג"פ .עפכמנכיסיממ Sו'פיקירנד P ::וןכמסמזרכfות"רקתס
ו;יימיוכוסגו"!וגמלז ;ו'גווךכגו"ג.מג!ורכספוריסיוסיסיסזסוגגג~כיי.כבכמידיסיס Pיממנכןכfו Sוייס Sתייימ Sכ'מגויfויכו!ורויסיינכ .יכן,.ופייסכופכמג l/ביסתפנכגי lוfו

סו;סממנכוכריסכיוויוסיוסו;כגכ 'ו!~נמו;וכסימיססגכסירסכfוlכוכיסמ=יזיסג"ווזיוסכוייג,יוסבכיקיכסמ:'ככפכוכיסוסקוכויתנעג~ייכיוס"ג Pסמדי:;fומכוככ~ .תבכגמס
 Cוכניווימות"' pככמנכגתיומכמIכיגיס:ויויווסיוסכגכ Pווכוכוסזסכיוססוכגמסגפימfובככךכו'וגוגס~נכוסתמפכס"כ 5 'ו:יוןכרכ fpנ~כfוכגגמידג"ומבכוטמיט~ג!ורכובכד

::ונככליוסבכ~ונס pמנגוכונכו •::ויוסמתסרכמסכבכיוס Pסכבכנודמיו 5קזכfווכו~יףמ"fו:ס Iדגיבכורמכו"Iב"פ Pכרמכוכי .גפרסייו 5כמכסכינביסססמ .גס pס'גגכ
מוכונסוכו P:וקכ"סתנכגמירמכנכ,יריסטסיווירסיוסככגוגו .ימגרונבככודתויו I5בקיIביס''כמגיו cגסוכמיונטמוכרנכימ pמנבנכ~סככו~מגייכו Sדכוקןכסג"בנגמייס ..נ"נכ כ"'

וכפרגכניוסיותרסרכמסיסי'יוסטכג~כבכמיייסיסוגו .כבכנוימוכקנכ Pסבכרכיוסבככ~ססווככין .כדיווכיוסנמ Sגג~~פקודייויוסכססמוכנימ l/נרמוקףנו<מנ::ו .מסנס
 :וכגפכסגפוייסיוסיסיכ rנכ"ס PסכבכגודמIבפכרוגסיככיסרו Sקfו Sוכתגנוןררגג .r ,סfו'מנכמ .:ווממופכיסכי Pכסמנכfוגיונכדוfוכיכי:וס.כ"ס S '~מיןכיון:וזיגכמ
fובכ'פגופכימייגיגסוכמ,כס~ומכסכררקייכגסומנגמכוכ'·מ~וימןfומסוכלניקס pמככגסיוונוסוfומו!ון ;ו'יימכס •כ"נבינ:וסגכמ::וו 1iוגיומ:ובכו~סנ"גכ,fוו:ומו:ו iחמ

רס!כנכרו"גמגסקכומגך!ור Pנמכ~ • ~ rכ~סמליןס Hפfככיגסכ~סfגמסנריובג •נזכוןכנזכוןכוזלבסנססוי~ .כטררוcכ,וכו'<נ.סיסמרשמ~מ<,יכו'יג Pכ:נסIכ:ירגרת:ימג iו
fנ'~ס

יח
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!'גיסוכפכסופוך~לIכוייכוכככJfמנכקימ,(כככוזכופכיסIככIכו(פילIכמיכנלסופריםכגככזכו'עלון :וכוכIככסכוכקלממיגוקומחכוכדיכסוכמקוtככfכייינג."יומלמיעכוכ

 וו::!;«fו l)1 c '!'וא 'ב((מי ;כ;פסיוו!ביסגכזכי PכlוזכיודפיסגנוגיסIבססכוס .אמרין :וכIבגסוככוכדוכמוכקלמוככוכדכחומ Sנכוכמ ,מזכך,בוקוס
ככוlוביtינפסח Qןכ"חו J(~חוככוכור'יכ'ן ISכפריוזעיגוכויגופ-רומסיןכנגוכי IPבוככויסבוגץ .אמרוז :נגסירבטנגרינוסטוכרנכגסרנכוכדיססס .י"נזכחסנטלרי :נגסיירטוכייסכימוגי

סfוסYיPיגן O'י(זוגזניסובמ~ומ,וכןומ,יין .וט\פגג\סטופליסrככנכייפיקיס:ורנגמיrכיוכגיו :סנכייו:;וכריסןווכמן .ל/א :יג(,.ירזנזוריכי ,,;ממיכוכזכוכיססנכילטןוכריסוו ;I(כסן
ייnני 'Jרjבס-. Oר' PמוממסIכויס l:i\כנככיכיטווגן,יובוכ"כfוס'מסוכו' ,כיזכיבכסכמס'אם
 ס'(iן,pןי ..II oי ~<טסיונס(נןוכיי-ס~סוגייגוסרללוללזנובוכרס'חסורסכוח tוכ .טווכלIבקדטומגכיל

 ומ'"('טיסיזבו'«רכfוד"!!נ"פ t"p :~יס li\וסאמירביוייאסרביוחייארח ':tlנשיאה Jיורראביב'וס"כווימר ,,;כחויסוכמזכסועל :מוזככו
נג'יס 5ול eסיוו t:ג)ו 3\כmור::יינויסוןזכtלמקתנארישראלרארעאירייתאבהליןלמיעבר!בסיזכסיכתניו.. ttiכמורסכגייס..סלניכוIבכמ

 :~כ{ופכיורתפסךלאאשכךחולאאתרלחדיילון •וז.כתניינין Jפסרי'ליןחביפוימ pסIבחיןכיוןגידמכ ,כגגיגיססוכמוזכס
 ......... ,.," ..וי"' ו'"'''''ס tכמlו' .. \ ..יאי"נל V'פ~זאתיי : ו!ס\()רסגיכוכמכמ::כוכס Sכפ

 ;'':'", י;;ז" 0 ;';יפ <~;;ר~'כiי~ ~:;,ו8ויאיתוןלו iאקרתאנטוריןאייתון iיו.ארמיןמתנייןולא,מככוכייחלס"חיס tנכגגכווכי ,מסוררס
גג<ר~יין rו Jוכנומ>רכמ"'כור",קלמפטטסיוlכליתקרתאנטיריא'נוןאליןלהוןאמריקרתא.סנטיריליןfו~וי~1נזוכfופי'כ"Iבכורוכזנןרוlולחי li"מז::ס

Iבגככרס Mם' tוכובנכ-ס Sנככנמוחי"'חגבריס •קרתאנטוךיאינו,'ומאןל Iא/ •iכרתאחריניאלאאליןפ"ולחי b!ב"לודfוינן "כ fכ rגכ"יטגככיססנגכ
נוסרנכיסנססמ Sוגיווס/יפיסדונjfגכ~ rככוילו , ( IIייןייל II •גויךי!!גכנ ·(!ככווומר'סיחירזוחרי{נכדו'fוכו
fו.ןוחסנייבוכנוכיסדנייסךיק S ר.:ךודגכנדבנהאהאם )"קסת::יכרההנאומתנספראא ,טנסחשאלר :~ונfכ nכ"וJכנמוזירס:.ריו

p יוכומכt ~ 5 וורנכ"דסלפלfבlכיזכסlבנIוכP וגוכיח •גבY רס:.רייוסיוכ""סיו ~יכוממוכוגזיסוסיוברשמואלרביכשםירמיהרכיוחנהרבי.:
ופלנ1ל SיוחוIכי' ;, ltמפירIבוסוייי tiככעבורתעלהואבריךהקרוששויתרמצאנויצחקרגככ"גססבחסלפר 5 'ככזכיגחיכדונו Pחסוסייגו

סחוננרכןפילנסנב'יו:.רנכמקדכוייס tiגכווכימאיחלם'ויתרלאבתורהמאםס'יעלר l/ושונ/עכוכביםיכי,ו tiנכךוכמדנסייביכוגןידיכ D!i"חוןומ
 iונכקוזנוביון rננכססחזו!בכסכוfוס irנ rייובמונינו:.רו:.רוfו', 'גס'ויחקלבוגמזנחיבחגכימ

פיססכ;נייסובמומיטב(נופס Sרוזולפסיימכוירד IIיש'ע Iוגיםכיכנענורתעשואשרעלה'ייאמרט\~מאמיג:.רגליIבמגכ ,גן'נפכוסל!:מטכומויכ"ס
וכזלוובכמ,יי'ייכ.כוופנמכיי tכומ"רסגכגונגכ,כ~ל'אמרתידתיאתעזבםעלהוויאמראלאכאןכתיבאיןירן rכומסיסIבכססכומ"ג"ס"מננכיסכנחי

~וב~כס nיפ.ו(זכככנורסוכחגנדכוותורתיאתשמא •אוותרהע'כואותיבאברחייארבימרוסידמ :כ"ןסקס"נכסנסי,גז ,כוכינבכ
(וכיIכfוו~ווככיינכוןIבסומגגודכIבו~ ~י jI Lעיכבדוiגומונרי1ביילfjוךכיכיכיו "גבנוכ:.רIבכfו
מיככ"Iבסוfככדרוםוכדנינסיומווכסזכגכדשבההשאורשרמוותורתיעזונאותישאיכו •שמרוכקכחרIבכוככדכוכימנכ .רפס"וגססםfו\ן
אנמ:.רוfונגויונודfויגינוכדגי וfכ::!סגכוכמיסלשמהשלאתורהלמראמרחונארכ •אצלי jמירכגטוכ"Iבכfויס tiו P ר.:גכקורfוסי:יכיפקוו 1rנ

גוכממIו r ,רגג-וגסטכנר"קרוססיסוכ:.רכט<מ •לללאטכfושתמוך .: )' P(וlונוסוחססכוכגכטיlו
בונסכרכל 6ג !Cרנלחי Pסfוכגיסגכורכוינכי •שמהבאאתשמהששרתמךיג'רבמולסIבנכסב;ו ,כגכג:;סכfוגט"ס

זוקייזננגיסוגנוו ,::יגכוכסIבכרנמקורס ~'ר.:בI.. :נpןבס"נfולסכיסfונ~כסנו~מפכמ:י
רג(,.וכס: l'i:נכנכ,מלlוכךנריסIבסיווכחילכרווובררנדורשי,איןפרמוזורIב"ומנסיובוסוכיוfונמרספססjניסב

וכוגינינכסובוסככיגגווככגלמסכחייאדו rמ סו:!';fווניכחיי'fmוזדוכדכמ ,ונ~'
\fו ,רמונ וtככסינI י"'לגפיוספוגודרכיגIi וגסככ.סכנ.5ו:.רכמככיס"מוממרכוריתחרשון •שיןשפתיתאלמנהכמ)(ת::יכיסאמרכרכנטיככמ

כיס-"יין P5ינח"נגיינדוכ"יומופסנגוס"כויאמרד)(מניוחכמרויא'יתחרשוישתתי\ןיתפרכוןזגסכוכי i!זופגווב"ג 6סומלט 'וf,ו 6נjl , 6 ..גf!י
סומlניומחג~ ':כ Pקיויירוזכ (fניק~רניfומו 1 .. •ייל ' 1ליליוגזככפדייIכוסנייומנמרספסססוכיוסייקפ:.ר

נסיום:,ונדונסנר:.ר ()'י:;כזננכ;סמנגד":'יום"ימ •גחרטאםאושםמאואדםפהשםמואהנוובfויןכן.ר(פוגוסוfופכיסככובכיס rו ,:.רפס
כIגובסגניסססי"',"כיס ~ג~ ויכ,,<;;ג~וף P-אלומיםמאלכזיםאנחנווהנה ) 1 ~(גוסמיתכמד/'א jיתפרכווכ""חמכסIבסומגגו'כוכזוכ!במו ,גדגייגזג

 __ rרמסובווךמנכ"פווכ'רורסרמסוגיוו ",עתמצרימעלהדיכרותגמ)(ח:ג~יס •כמשמעיישתתמן :נזנר(תר~מסוכווכמיכומסכיזורוlבח
 Pיכורבכמ,נדננ"ונכסוס;;<רמוחכמוובסגכוכס 1י 1י •'ליליל I •וכ'מכזוכווסכסfומדמגנרכ~סיתופכוז

מ"'כtס;ו Pכר~וך"סיוייקריסוכמגנוכסכגכיוןי·יותמנרשהעתקםרנרםעושכ,צדעהדלנרית~וןבופי'לו~"י ,קIבילסון tiגספיייעי'
ג"גנכוססנוגרס pוכטפכיי /I'יוגמס"יומוכרדורשאניולמרמתנאהשהואזהונוזבגאוה(טס)'כוןויכפלגשוכלי-סIבסמונרופרי:.י,,גייחס
וכפ;'יס jנגגכור;;!'ורוחרוכונכירfכנילס rסוככמככלאלאואינוכמתגאהשרייאסוכרבראשיתכמעשהס rגגוךלJב ,פליכןמנוכיככרטן"גובויס
 :ככחכיזנגוכפ~יfכסידנגמיגיגנגכוכיסןיאחנירוון ...t '"נהמתכברחנינהבןיוסיא"ר •כמבזההגונזינור)וקלולחד<!ב'חגמ"גסככמינגו

ל Y':לחירנ~גוו tlנככטנכ:ישקתתון'ידנווfווכי טובךרבמהס) P (בתריהכתיבמה •כיישאהעולמיםחיבככורהמתככרכ l/עוהחלקלוינ~ק pכ~יןבומקרלפ .ו D'כככליושחעתיק
אלהיםככידג:ג)כי i:\(נככתינלוירני~זכ.רטונךרננמהלייהיאלליראיךצפנתאשרסקכ"סוכננן P~ותכיסגי ,מכסוינכמק 1נט

לללל \ל~כפיןככרשכסםיגיכו.מ<וב 1כI/כרמ  :םהעומשננרארנרחקירכיםמכנוד •םהעיננראאשעדרנרהסתר $: Dכנ~ ,כמס m!גIב:.רומסבור : Iכ;וIככ
א/יכח'אחרוהעוה"בהעוהייזועלמותשתינבר~\אותיותבשתייוחנןרןבםשאבזזוגרבירנ«תףכס'רחבכבודמ"ו:ס rגככגו"וfוח 1כסחנמ

ר;ןיסיאבאיןועלמים-יךצעולמיםרצה'כחיכיוכ) I\נכ' ti '(טעמאמאי •ר Iכיווואחרח{פ Sשאו :ככפכסIבגנגוךדלךכנגודfpככ
גרוגלראחלכ) "! c(נרמדכתיבממה,לאא-ריכיוומהםננראואיזהא/בהננראאיזחכנבפ~דרו~םיס"ויימךממגנוזיסוגfו .ן 6ככי

נכוכ-ןנרנייכקיסיסג)ו~{ססככ'iiכזכ
 •ביו"דנבראב l/והעוהאייבהנבראהזההעולםרייי ,כראםא Iנהובהבראםוהארץהשמים :פכזכ 5מטר'

אחתנכ,רהלהישהייאמח-לשאוליירריןשחןעולםנאילכלרמזמלמטןפתוחא IIהמה'כלגם;וכיכ~{רדקמככי'זנטוסוIDויומבשvוד
שאולרמרידומחיהממיתףדכ)זכ lp/ (שנא'לעלותעתידיםהםיורדיםשהם'ל~חר Jרממלמעלת"מ 'חייIוט'סגכו,סככל)כגיב"מ

לללללגיסjו"ן ,ס'כיסגימ"ט :גכני:.רינ:רפ נאיביהיוכךכפוףיו/'רמה •תשיבהינעכפתחפותחכךצדמכפתוחה"אמחויעלסגחכוגוווכח .גכוככויסכ'ס'ר Sיס"ימיוממוב
בשתילקלסרתוחייכןרורשראהכיון •לירקוןפניםכלונהפ.;כוכ) l\נכו(יוכפופיןהעולםטסכינגוכגסגסינכיגגזכוגור:גיכסיננכזוולכרכו
 :יהתרללוהנשתמכלקכ)(ססהוםשאתהללוה'עכרירלולוללהויהנקס)(רתג-יסואתיותג"'דמכנרמסנהייאספוכוכומ:סוכלמכנדס"יב

 , :וגווח bסןגרטכגרמויזכססfוגיגוכסנסכfורtכ
רנו,מסגיס'~קופרגורנו,':ב:יכ'<קופנרfו:ימסיריכקופגוומחנוכננכי ,נ""וIריננ : 'וfפ'כ"רב : /וfסייר"יגזכרפמימrיfואיוסףודמ"סי \'י ~ \'מ \פת
 ,מירגיכו mסוסר rוכי qנייי qר Cמרוז:גר ,גיכרףכןגי:וסררגררף Iגפ qרכןוסדרנווימ cנרח:.רר rסגנו,נוויפ'ח ICר'( cמונגו ,.,רנ,ןט~ , Pכ;ככנכו, Pוח ,
 , :דוכיכוכגוךסומנגל Sוכגיפמיזכסזו!כינכמ
 :fוול ,גסזכיומוסוכחיסד"גכגגככומגנכוכיסססיכידמןייכגכמפי' ,גכטומנגמידיוחן :נבסIבכי!כףמכסייכו ,כוגככנכגסנקודח :ג~מוכוירכפ!:ויכוגגגוכיגינקגרפי' .!במונכיןדריו
\מ «rמ"סזנזיוכניססי!("וכfוכג ,וקו"ףכוכ"סזנ~מייג ,פזכומטכוכגגסרס Sטגנ 'י(! ,ר Sוכגגזופחימ"סמה :ר'י' Pינ/יפ'ל"גגח'כיפוגכייו ,גחזויסיקוככויטרמגוג;:ג"מו
 ,רכיfי::גרי"חכפוlומקמככרגfו ,פוחזככן :וכ']מפוזכיו"דככסכ"[ויפכומיוגד'סוירגממגכ"נד 5וכגכגיס ' 1יונכדונכס Pוככךפמוזככדיוןגווככ Pירגוומקוכחכ ,סכדככן

 :יס"יכו ,מומיוח;;Iבחיכקכזכחתחיל :fווחווכזכייגכיןכנכסלנמגי;כיינכווכס"~קנ ti tכרככו

ענף
וכטטח!!וככיסכיס t"מגכיססססככמגגיסגינו~כיחמככםספ7וסו::חסדוזי pכ:ומגכויIבססימ

-י:ייוו"וכי ,מגףכסרליסגסככומונכןיגוכיגכרנג.ופוחוזייסדכיסכוןוססרנמר:זכיוכי
ונrכרר ,כרfווביחפר pכזויירכגיכוס"גו ,כוכךרנטוכוגבגכיוסבגכיוןסומרור(?כוכחו

רfווכמטרכןובוחוכסגימיסכfווגכרןנןטגסiכגכדוסמiכיךד/מ """ס Pפ'ל"וכ~ .זוג Pג
כוסכרות'נויפןךסייכונובוכיממניגסטז<ימגוכIבוכבגוטסדרניסגיירכווקבגסטסיספ"חגחנ

טרכןככמןמגכ ,יס-,ומסמנגוכנוכדרגחנגול IPביימיס 3נכנככיכויוטגס"מיסכrכםימיס rו
וכבטסרכ-כרכמנגוכנככסומג~נגייגוככfוננוףמטסוזויגירמוכfווחככ :tס,נגכונסטסומ
ג:וכוכיומנסגכוי~כי Dודייכ tופיכ:.ר Pסכערקמ'ססוככסגחג\כו 'יימגיחנכגוגjב:.רוfו

יוסף
סדרכיסיfכןIבסופייו"וגחםכפיס rנרדוטס)וליכו!::סמפלטיסומףגפטפוסמכססורכיס

 :נכג"גודוקככטגנגגן Pמין Sיו
:.רוfכרבךו!ב:.רקרוטכפל!בחגגנכסמנסIככייסגחב ,וכ'rבככמויכ:בוכ:.ר~גמחולסלמד

"כרכו ר.: rכפכ ,גמ""ק Pגכיפכיסגג~נגכ ,rוג rננטכרסכוכfויינגו Pנר
כסטנכוIכקיככזכויפמכמנכוכספגגוגסמ,גסו t:.רפגכוכסגי .רזככווכקייו;מ
כנכrכוקדוג:.רננככירססימגיכחרוסגחוגיוככמכוקוסוכגכ ";טוכ:.רמ,Iבכט:.ריממף
גו IIi PPבגכוו,ס lAיק Pנגfונכ ,כiכככ:.רנסוק PDככנויוכוןומז •כטככסIבגמכס

 ;פג"כענ·ל:.רנגככככססיfונIבוכ:.ר



יטיופףעץכפרקחנינה~מי Iיךןשהכותכפירוש
ונ"כוגrכלכIכיכ"כט!לחפולםגג\ולוןייכ Iוםס'יךיפגכרקיפפכופרם"'כפלד~'נכנסוהד Hנtנrכ"ככניlכ'יו"מרוסכיIכגנווסונכדכניIככגכ~,ססיס 'וט'פכיכסוסרכ

ונופיובגIכר'ומטlכמטין "'''גננlכפכוlכוממפכניסמבכטיסנכוסיסטסיווערמי Iיוטניסנמ"מומרסיס~ופרס;קרfנסמגסכענייוסניוננכליסיי'יסוסיס
בכוכיס:בססוכfנ ,סיכנממלסיכנוסיייוכככבכמרסככנמניסככסככרומסימווייחיוכסיכנומחומני~ונברווכמומנירfנכניוחומנינסיותסינמרוכססנכוככסfוככדfי~ס,

ורfנככליןוסוככעיוכליירכלכבכיניוסרוfוסכחרסוIויס Sולוfויסנכסכמרליכrיfכ ,כככורסככן Sפfותעורסיןסיוכוסוככבכיוגססיו ,"ל Sפונרורקסככפססמלבוס , ס'!"ל
מ l/לפי'זס ,סקרסנורמסIכוכסכבכיןוככררכיןגורנתוסימס ,וט'פלIכjחכטעמיי'( :ככמסולס

יכייו :מולס'ברוגימולסרבי :פג"גג L /lr 'כחנסיול'יסוכססיסחמליסחתכסמנכימלפס
גוטומבכיוסמינוקומטסיוכוחו ,גו'דסייוחציץאחרכפוףוכתובוכו'פרדס 7נכנפו"אדבעחחטיונירגלס rסנננכמ'יומסמכר~יוטסיו'כt"מנ

ינכימו ס,,<סממרו rינכככמגסגrכיר"נימי Sיםכמאלי'~עזהאחרומנו •בנטיעותוקצץטנמונמכיכ < Sכסנממוגיניוסייסכנמנייסמ Iiונ
אר :נמובכנימנססו"וכוגIככרנובככימיוסיויאמריןתורחרכירן,רנשחיח,~ליואמדו •אבויחבן'ינםיסנ'נווכבכטייfנוקור"כויכיגיססייככו

ממגגיזרסיספיוטנדנרי ,רג'פיןrכfכחמןלללמ'מכמנסנכוטסכבדוסימידיסיסוגזרנימר
יימיסיטליינדכנ ,נסרוכסווקלי ,סמיוכקומיטויבאורייתאד\המשבחיחחס~ירחוחמירתכלמייכיסמ,נס 'וfמגfוכסטבכסונ'מסולסנבכפי
ל Mמוfוג(קס"בכ)סיוטיגריוחו(יפ"ככ)כזסזסחמיוהוה •וועראלניתעלילידיזן,ה jאל~עורולא ~ליהנסמנכיחסומכויןסריןיורפסיססלנבפוfוומו
 ,רכסרכיtכ..מכ~פי'סמגנוזסיינוינAגייוגפניוענריןיתניןאליןמאןארמוהוה •פסראמימיטלייאופוזככזוימירגכגסינכפיכויס Pנfוכומ Sמןסיס
ככמודסנבנכופיססרfנמלמסי\יוכסיייסננסגי 1סיfכוכרנמנימסוי .rסנפלקמטוניןסיוכו::ית

'ססע!כיריריומבכסי:שחיבלכיגיייננימוס P'אומנותיהננררהןאמנותיחבנאיןורחאומנותיה •חכאfכיונמנ!כיסרfנמרוסיסמזרנכוfככfכמיובנו
ככונגנגלוןימזר Pרדמ,מיסגייבבנכ, pככו"כיימיו Iכןשמעוןרחווןוכיון •חייטדחן jאומנותי •ציירחרןסכוסזרכסנימויככוןכסכוססיסוריממו:;נמ'~ירו

 ~,~~קכtםחו~~~גנ ~~ט ~;~.:~ ~;~;ו~:ס:';~;אל )~(קס~Iראורמחכותבעליו •ואז~יןלחישבקיןחוון ~~:פ~ ~,ו~~~;וס~~~~ כl~~;מ~ימ~~ מ~~ג'מ~;~
יטרנורנככמסמומנומכיןסיו ,כו'הוון :כונומידיומעשישחיבלונו'בשרךאתלחטיאיפיךאתתתןבנכול)וכמבופומ Pוכמו :כ~עלנכרוכמובזנfכ5מי

נוטיווןסכיס!ביסיוכככווניססי(::רfוכיס'וסיובסכמלוןמטעניןד\לןעקתאכשעתאף •האישאיתישלופירנכונכנסטכמוכמסק~וכסילוט~בכיס Pכטכגו
רfווריימחורח pיי'~יבכנרר~חגיסיכחfומרמו:;יי'משוםמטולחרתרימיטעין'וניןמתחרוון •מטולין"סס rסנמקוסככתנסוןכונפומ Pטבויט
יכוגככרורחמרמfכמכננייכסטבכסוטטניסכנסוסלfומרויטננומכמורנגנבוןטי:במקוסכנ •מס Pנ

!!יטפיכוממל'מומלוסיס ,פעוליסטססנבכטומס •יחיראיןאטעינוניואמר •תחאאכ~זמשעשושנים'ונכודדטיס jיר..קרטיגימכוfומוריכטסיטסערנור
 ,ר"מנכגכסבכבירסכרינכרומטמויימרנכגמיפרוקמתכווניןוהוון •יחירייןואעטינוניןאזלוןד Hכוfומליוסונךכטסיסר"מממfומלטמכו:;ס
סכוטמנפורקבכמכוכריססיווככדיין ,נכסוגון •חרביסלרשותהיחידמשרותניאולן,שלאבכרמליתניסזרמרככוטכסכמיברfוטלכג'יחברןוס'
סרכיסכלו:;ומבכוניחין'סיוjבכמ'ווכיבלכמכימ :צלוחייוואטעונינןאזלוןצtגוחייזיאטעינוניןאמררדיטפקיבfוטנריסיסגוסו'יממווכנוכ tlטכ
 ,מיפנגלבגלזנכימסכמרכנכסדימ,סימירכולטומב'דוס'ס Pפוביסוכונכיססמנומוכמ rב ס'(

יוכגוטנמכדיכומי'מ Sיימל'סיבכבכיוכסחומרוסיס :מזליוסמכןסגימניפ~וקרנס ;tס' :Iין cור !'וfפרקנכג' ""ייסףרנלfכמלימפובס Pופרכוניימ''כככובhימו
 :מכור p '!!כלכמניממבכגיסססמטמנפורקלילבכיסjבסןכירנמרסיירבכניסורריט'ם6יממו
נחינהממסכתמילהירושלהסל,קאמועדדסדרמי,ידרשקסל"סומ"נכותקיימוסוכירוב!קוכמווממוכ'(ורמו

טסומרכלחמלימעוגfונfוייו:;ךכנמ P'י
רמככוןןונממלגככקוס'ס'Iבנכרו'וכר"fוrוfכדבב'מכו I:I'וסויייו:;כיסגרוכ'נככקרמככווסכיטfכנוביו~'ליטכיסחנורניס'סfכניכfוויס ,נכספסס;!יס ]'כו[(גוו)מלמו:;ימונגבו

נו:;ייףבחססנמסמנימכויסכוןfובכרמומסוP'ייעסמיס PסבכוfכIבירדסמולסגדרכיקו Pנומפו ,כירןר Pו Pכפכרירןסקין Pנכוכfכיןפרממלזובכיקרי(מנכפמי(סורוו::מון
נ pכמסגוןסוfויככוfנלכימכסנחטכמיני Pבככנמינמסטממ'ססררנ'סוסיונכמוביסומכגימיסניס~כביככמולסמורסררכי[ומוrלין](ומחירן)1כ"ס rיווגבfוגfומrונ fHננימי
ככוןסיסממ rונגכוסזסמנכטס~ככו!כפ,טמנויסו:;נממלייוfכי ,כמו!כפומנכ"כנוכמקייכוסניייכןי bנכ(::מיסכווכמוסיססכחוכפימפריטוכfכינמרוססזססכןימקייסס (fומרס

סרכמסו:;כפיכזסנבכיין בI'ו'נכוכחמר'מבירופגסגייכוס pנמולסכ~מדומכיוגוונמרמטימסיסכfול Pנייגיכפנמווסכילמרמוכימוזלכ C6"ירסנLנפםו"ר"פ "«נפיכיו
מרוסמרי Pכמכמורסזוכמכןנסססנרסבס'וסיימיןנטרפיןומינסכינס Pססכניסככןיורר נf;:ןכמינונוטרכסמסמכבכיסנכ'סכנכטסנסדוכCנוO נפtתzד:-~~fנוניסטנמ

:בכווכמוכ"טווכ'כסזנןוכגfומIו"וככננומכמורסנ'נרסוק Pינכנבכוגסיכ'זככמוכרסכטנזכורfכrכ r וfי::(ו1זק rומממ ,זונמנכנסטיזכסכדימורססכ c t81dכ( ס(~_ ,גזו «bי
כוממ'וכסיומוסמכככסנרוכסוזריטרמכ ;:ו,מטככויניבמבכמכיס Iפק pכסימרכניזרכמךכרכיtבסמfנכמיומס ,גנ~'ססמכוכוסטסימ(סנוס Oזפננסaזו ~ ,~סIכס6ס<
סמכנימקורסטסומכוסכמיינממסיססמורסבככורוסרמטוכסנוכמו Pרמוימי~ס rכככונסמו5מיסומק"סמייסטכמרפככפכיוו!(ופכמונכוני< 'נמונסתול, 'י'" ~
נוט'כוריטרסרלךסיייו rגמבמייסבכו~קמכיסזססמטוכמככימוכסגנכמסזסננכוכס 'ןכודוכוסנגוכfככונסוו tlסנ<נכוככזנומכדיסומסממורןlככנימינfוח"
כנומלנו:;כנסמולספי'ס rונמfכויימרמככימכןממלטימסוכיןבככיסר rגטגסמיסו:;מגיוכנפילייגגברמס 5נכככנרנמייספו~קחניס'ממלרקסfנרס

וס Sכןכימנפוכסוגירבכנסגיכסכריגכזנווסfכמר~וסמכנימסיייססיחנגכוסמו:;וכמןמסיסמייסנוכורfכמסמורנכססומניטיינןוניס~מורמכנימסימבכנמסטסמייס
גכגוסככמסידיבכוכסבגככורחנfומינוסמורסנמנמרוס'נכונרפכימגכומכנממנסס'נוכנגסוכמוזמנכרסfכמריוגסו:;מ,לכנזסימוכו pפק Pויי'ו ,רfנמסונמומסס'נןכ

יגכ~וקנבכונסדיימריכןממיסוונסמססכfכרמריגסככסטנמכפי'פומ Pיrכ-וגסמכומסזספל J:נמווכגר ,נסככסוכניינומרנקלייfכמרמנכונסכככויןוגג*'מוח
ןכ )וf(כקנמלטנוכוךמיס"וכסברימ~סכוננכטסנטמסטכמבמרוסק Pטסנכודמנכרינןובכמיטיגנריסווfורכיטיקרמכר'טנומרככויסיי"ווכ'נtבמסטכמfכעיכובומרססרtנ
טסיסמנכtבסנגוכזרנויס~יפרטכמו:;ר'מייב'סטככומכיומכיtבככבגוונמןנסנגילומינמסמםוכסמכא' :'כ'ככן Pכפ~מיסונס ג"'~יכוןובמנכנימ ,ג"מיכנן Pכבלכומכמוב

ב~מרינסניווולטוומקרוסככנ~ומfורכככסממרנסיומסניממונפ~דמסגווכ"וזממי<'נומכfוסבמונססכנווכככנורמייסגנכוידfוכיוגזלךכסךסומנססומכבלימכו:;סגכי~ו
~ופר'סדכריומפיכוסמנומקיוסבככוגופונפו:;וכוו~רגכ~יוויר pממכסטסיסיכמ Pנככרכינכtכומ 3ככומכוfכויfכךמבכמרוכfכנרוניס Cונכוק'מסכסמטמנקייסכוסיס i:(ומרס

ידונכיסימיסו:;סמבככ::רממלינIונמסכמקירסמו Sפ Pו:;סננ'ר~כוכומיז 5ז::רסכפנרוכמורסמסקספסי Jומנכססככסויימרמכבכוריועורנבס'ספזfכ'כןונס ,ס rפל Pכגככפנסגמrורכ
ןכנגרייו:בחמרוכמוגזפומיוכס pסיס;ח pונפנפ rמ,וזככמונן:ופוגסזנןכספככלזככנוו::רניפזי]סבכוסכמיי pויממר Pנפגרפמכוכנפמסוכמנמפכססמירכיוכבמסוכמככמוכ

r טככמיוכפנפכככמוזומייP וכנ .ונו'מנבכfכמכויסכןייניכבכIגפיוסנונרסקנייסנחסכמנכנוכנוזנכנמוסיונס~גככמקירסכככP כככוכמסומכיונכומכנכומל~קססימסr כנכןס
ז::רכבככולמכפיייוככוכומ pזנמיודבכסיסס::רומוגפיסרבגויימרסנגוכפופג 'כfרסויוממי p ;:וי;:ו ~~חסרפוממסבכוכיימממרפובכגסי::ריסלרfניחין pנומרך Pכפרנכמוממסכומין

יו pדקיורקממפרקככוכדמ:ו:וומוברמספומ Pכמובכור ,כספלירממרימויסיעוכסככונ"ימו pרחסיס Iכfו 'Iטכיוןכנו 5כבכוסנירכנרייןבימוכוריימר'מגכובפנרןיפפיולטכטגמכיל rס
ס Pנכרו ,ומגכססמ'וממומווסר'מ" )יכככפגיבככרסבככונוכונכוכרמממוככסימסfכוכויכמןוככיוכסמסממוו:;כמסנניסממכוטככונומווקייסנוז;ומכסגיממניונוסו pבממר

וכפבכרמניטבכבכסזררסכנ'ונו Pומתמרדכמנכדייוכסוג i:!מוסגמיגמייכממקכיכנמסיונממיזרמ,בןור rמומייכבכנקרמיסכככימזכמנמ,סרנןמזריל;לב'כוממייiלמ,גו:;מ;ס
 ,ונו'סכ,כספסכיכיויימ,ככניסנכימיספליטוקמרונוכקכרממו:;ממ,רגלגיניסמכויימומווטל~סססמיסמןמסילדסרקכריסמןכפננלמסכוסטבכמווורמסכומ,ללגיזנfנל
יכין Sמנןימכדכסיונו'מנניובחגמיךננמגוימפוזכח''וחסנגגס'נכוכסנממרסוחנורוסקרוו:;ס!ינמגנגוכינמגןייססבמגבכונסככקלוסיסככיגסו:;ורמססזסבנכוגספסניני
 .מולמוכזכומייג,ובפינין Sככו:;כיייפנוכייוס Pסנזסרומסככחככרסנוכנבמרחזיימכממ Pבכיוס Pככמ~חי:הלאפומ Pכמופ"נמורמוכזכומנכ fpככ'מ~יכיןסIכפרפסר tI ~מי!'

נכככיימ pומסז.~נמכרוייומוככרקנכססו:;וגנגמגיסכססכמורמיןמכמיסמגככירימר"ממו' Pנוזס,,,מטימודרנממרימבכוגויסיסכנחוכרולו:;רויfכמירורטניווfנמרמכריזסטוזרוכוסמfו,
מכוזבמומומרקככסןכוננגמביסכסו:;נוfכרfוין'ו:;רמכפוטנכי Pנק'בג(::מפוולניfומרוכמסכמסממ .f ,נכגחטטגופןמכמיסמנמיויכווננכמ Pמולfכיומדמסpסךסימ P'יטמוגרמ

גוטחנכווונריר Iמככככרגי '''ו:ומבכמימי<.מססכ'מיממריםמכומכו:;וfכ;רמימיסמכ\יכומכוריסכסניו ]'ווכרגכווומנומ;;מכfויןיטרמכפו:בככיכוו'סג rרירככנכונ'מ;זרנככיומ,ו tpונ rס
זממ'וככככוכוומממכרנגמכוtיסממנכרככויכמוגטכיססקכ;סמכמרוכו~ררכfונס rIכfכס rרזרו ~(טכוזרפIברפכיניוכiלמרמממרומרמדממכוימרס Iנגבס Iמיכקיןמ,נסכקי!:

כיטלמככפוו:;נגיגרבכירנממ Pופט'דעטיעמנכנמוסרכרס IמגכויסבIככמיךייינ 5מיובססטוכנגמניי<.סטכרfנרמ,ןיטרמכוכגגי tlPסררנמממזרסווfכמלר!בfככוסטזרכ\ימסמ;יס..נמס
כבגכיסיו Pימייכוסובכגכייומויסרמבפוו:;נכיכסקלמככג'לומבבגכיסיומססככומגמיססזוכבכידי Iמסוטנרככררfנ'כ'ייגס p ,פומ Pנמוטכמבוכמוכנופסופטפיסטמיכספ'יינג

 ,ככככרריי pככמיומךומוזנרקגנססוכן Sוככtיסזסככנזנזכמומוככלל~ככסבכסכססוגנכמ Pניסנססגור ffjויןכןוחספוסנכיסככ<כסיוורחיfוכננניסכסס Pסכנ'ככיגזג~ cח pפכילומ
ככיIכמסכמ Pטככסומפיסובכיסססיומככססכוסח'סכ'כיןיימימי::רכרכגלכ.דיככחימיי<-נוYוומ pכ ר::נו:"מסוכ::ריכ Pונס ,טסכסוכ!כוס MגבניסכסנIבלפיסנזנפסYו,ומגונ'סיינס

ס Pככוכסו~ימסככמככו Sפחמככמסררגימוזכומחכיכוסמכלtוסכביסנסוכמעככיסfויכסרמג P 'סכ!וו:;פיפסמס Pכנ'fכמרטכככסוכמסמנרוני'ם:וסמכננכוטפיססנמרקסימסבביכסס
פומ Pכמוס rסבימווכןונו'וכו~יקנסוומקבכמנרססוחמיו:;בכמממדחרביסנסויכחדכנמייביסו rכגיי:כנבכמקככוגרי ' r 1!כיכו 1 '~פבכוו:;יוכפרקכרמ,ממכנועספוטבכיססיוIבנייכיון

גיי<.סטנמויזר'!סרכווןגפכמכונומבכנמ,ססיומסוכנפנינורגק rס'יקס rכסמוכטרפסדיגססיסנג'סנכןו'פבוטנככ~וקנסטנכסומומסיטרנורפוטנכינפירוטכס jjסר'יטככנ~כמ
טונטמ

סחחווב)עוול(

מראהיפה
דמ"ןב~~כיוןסמטממוכס~יכומ'כממ~מיינגמדכממנמס rנגגטננגכטקמכורמכרי"יימיויונfו iנ'וכי ,וכננומכקכמיכנכו~ק'ייוכי<.ברוכסטנמק pטינ.ר..ונסירמוכמ ) 6 (,_...--.."

 :נסמ\יס;וכר::רסימס Dג ,
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ככוכסננורקגרונ'ערסו~ס rככופסכמ rסנו'עויסכ r 'כוכווכפבכי'כIב:ונו'וחכססגוןכגכו
וכIכעריוכיסככויוחלובסונוחעככיסנכיסנסנכנ!כיסעבירו!ככפכיIבס'ןסחנוכיריס'"ככ

ערחנ)כויכולורימ;:וסו)כ;:ו)כולוכווקיס rכIב)כינסריוג)כנססכוננכחניסכסIבנ)כוריו I'Jו
 ו:; rסכנכוכסIבקככוונכוכפיסכיס IנככנוככנוכונIכיסנכסיייס Iנווכקיסו:נפמליס ~נfג'י Iנס

נוןסמפבחוןרקן Pככנחפסלפחיכנכנכוfכ Pסנכ~נורסנג!בויכi:ונוכנווגופניוחתסחfכןןח
סIוברקכ tiסנכפל PנIוייפיניתיכונסבסיוחיכחובfוחי Sוכזס •וfוחו Pתכבוס~ינfכסחט
וכמכקטrכיסווככ)כ!;:וקככ;:וכוןגוכלכיספליס Pובמנין Iחמרנוקוככריכין)וןונפססבכ

סלוכנ"יIבכחכונ;:וגוסזסימונלוג)כטר •יובןכ!כפלל)כימיפגו'"כיווכככיו"')כחי;:וו
נעוח)כנוחייסכניסססכיסוגליס ,ויחכג,,יחכייופיייניןכונ!כגמנס Pנונוכמבמיו

כלינכוססיסס rופנ .סרקסונורקססיוחסגוס Pסנעונננןגך rנרקוב I'Jיפ Pוניכיס I'Jסוכ
גונר~זכוכחנחיוככרס rסגיסכסנדרןיוניכוסןטנכ)כיל)כ;:ויס PעגוילמונIבפחזכ)כ'נויומכו

כ tlיפלפנכי Iען Iונ;:ונכסמונכממיחעל Sנרוכמייכמונכרימונל'ומסירמחו "ו,!נדגוחיר Sקו
סרי Iiווכיססגבפספמונרמינוסכדקרוקנוונחכחפונחונוססיוחרכגיי<'ספנוחעגנכיון
כחוןוfוחס'ס Pפנוכנ'סנגר'tוככוןגככוןנוכככ!,ופןמחכנכסרכןכנכבונג'כססנכנIכמ"מ

 ,ו!i.4זt:,~ממ"סיסיוכר'לכוJכפעוכיסכ;:וסוככיו Iסמוננג I"חמיסוניסטניול;:ו
I בכובכסוריסIספומ"מנעP ב ·ונו ו:;מכ),)כמליעiמ כ)יו:;ו:;;:ומP כ~סומ!כיבונככנקי;:ו~ר~-=-...... 
r :ככמפיניסכומ,רמכלסונגס;לס ו:;וIופו:;גנעסכווכ:;רסמיוכמייוונרנסמולמוכ;;': 

נמועינובכמכוווימנכ~מוברמנכrכ6ופככעסונגל Sנ ~כ~~ינסכביסכסמו P '''סססוכ"'
וכנדגIוופסיסכופךיכמ Iסנוזסככנווםנגםסס"טסבlכ Pכססיחסחםכו jיי Iחוכח

וכח Sוfכמי'ככככסופינגIובוfויןמנכ,יסרףםכ~סנכזכמבו'ןסfוםכין P'Pונספ pכסרמ'
ס 5כ"מ'כסחרסחסי:ו)כבינוחנרסספגככיחובח Pנ"ניסכספוםנגפסיסססנכ"'ס~יפנפם
ןומכfכ .ככ Pפופסי:ומ/ימ pנפונמייבJכוננכנוJככונספפנסוונפכסכונררגספ'ונסנפני

מנו!כנוננרלו"נוקננודל r)כנעפל'יוJכ I'Jסל;:וכרנננפספנוככונרחינ I'Jנ\lבככונסחסוכס
 'ככנךויויבננניקממ .נונככינוסנונוורכ I'Jסומסס ' I'Jפכנסזסננוונזנמננודיי/ינ

נו!ככיוניסופביססויייםכתינככי '''כ!ונסמ"רל Pסכמחינוחזספכיןנפכייחפנסס!בססקיס
מנמנוסיחסזוחfוגיכסםקנונריכסככווכדיסנוביכסםסוכורסוסוfו"נווכ"יכוןב~פנין

 :מוכlכוכוlכ Iכנג fpככ'ינין 5תכנועכסככחוכלנונפםנפינומייל(ן
חגיגחמסנתחירושלמילחםליקא

1 

השנהיראששקליםלירושלמיבאוניםחדרשי
)Iוונול(מנונןרנריש )נ~פי' ו"לfווחrויסו'מלכןסיו:י~וrובןנכפrו'סו/ולrו,ספ' • P ורf ס

בוכככימסבחדחםכסדrוומםעמנוימקסיומסרלכומחמכרול"נוכסגיכנוfונוי
סיסוכ'יסכיס Pס ,יסכגיודס Pסייחותגכפיבכמ'סן Pוכככי'י!'יסוrכיורומסוכרומננמולןקויס

'ודפנךוגוכבכודיו I'Jסקכ"סכירמסלססגיססו)כוכמרסכrכמלומוככם •~כרונו!בסנ'דול Pככ
סיסגממ'פכיילכ;:וגמככ'עליומסי;:ו;:ומנו'עיס!:כיובמכס I'Jו •כגורםכ~ו"חIכורס

כויונננד /יחגידוסכ I'Jונחדסנiכמלנ'ןנומרכככויסננוסךכקיסכיןליומסזססIככיוב
נסכיןסדולסכמווכויIכלמגככייוככוסליומסנחותוועו fJנגנרווכססנירייסכגיס Pסמוחו

ססכי!בוח lטבfכוכסנסביוכחוכ~עריומס'ססחופןונזסרעסדורובסיוfכמכיו~ס!בכי~
ח~ק Pכגניככפםסחומועםו pוגיוי •ככ!:סניר ~ fpווני!ימ'סני,ו"ומוכיןסתחו~גו

חפורססבחג"ומו"ככסיפך'סfומיםימ(נכיויחננכו(מסוכIכגמםוIכיססנחסננסס
כוקובימ'כפכיוכככמככסועגסזסגפכיסזרגוכסוכוכוIכ'יזבוfככככער,יכfכל'נסגרח

ונרקוחיוככוממיוס Pנונלכוככס I'JווסIבנמוס Pנוסכנלסומווניווfכפי'נפוןכמס(מובכפס
פירופסס:בזרככוככוו~כזונוויזונכיסכווככיסו s<מכו I'JונIכסילח Pכמזגרכונזסומפנוחיו

כיבנמיס rכיiכמעקוכיינוביןנכנכסכוסככוליס"כסורכליס •וכבכנןוכססזכסומנן
זסגימרפכומנוככק~יוסיו;:וכומומוכול I'Jיומכןולי .וכrכיכונמפקובווכסביכפחיfכס

יו j "סיופולמומומומיווכסכומומבכנמרומולנסיסנוכחכסכסכיכמככוכוחככיומר
נ.ובכיוממפוובובכמוכרגוכומפנמוכגמחועטוכוובסוסיסימכ'כככווכס Pכוככסכגמגפרומ
וכופסגסוןכרסדרביסננודכIב!בזרגכוכנכו~ססיגןמופסןסי;:וחפכ/וובכמס 5יכ •סכומות
פ Hעfנכווכפכ~פוננדנס'וחפח'יעבדןמחכסימומסמכוחfכ:וססס"מרוכתפנס

חכמנןסייחיוכופסוכיגיסכיחסועוכסניסחנכלתכנודתיוכוכןחייכגזילסזרסכגס
 •סכימרןככוכומופםןנופסוסיסיומנול'מונרס rוכ •וכו'(סמפככפממ ,~מ Iכפמ

(וולגמבר)נווכרכוכוכ;:וכיוניולוייסIכורס rסולממככפינול I'Jכס rפיומכןככיוירקרק
וכל I'J ~ג";:ויוכיס Pכידועיסכו I'Jוכגומוממעופ I'Jו"וכ\לי!כעיקכיומומגסנסכימעוIכ] I'J[ו

נוככובעייא :)ו:;ב!וכ Pכ(דל/יוקכפיימ"'יוס;:ויוגכפי'יססכזלכיסככיפגכ;:ווכומומומנו:;כסני
fכמדמכק.קיםנמס pכככמכוקיםוסוכס •כעוגסכרכמוביכססעליסנו//ןובירופכונוכ

ועמידמככימיחככחי;:ווחכיכמלע/יסfכפיכוגכ"מוניכגוכדענכמיסומסכו"ןובעכרסייוכ
סרויבכוכמנוו Sפס"וכלעס~יג Pוכססייוכנ/מכק'כנווכס'סיfכככיכעו;:ו"בככ"מנסוו'ככ
ככססייכוב'מכק .כסססודיפכ"ע/יכוכוגבכתכגתי'יגוכסב"גסיfוכגרסכימפכ'גיוברמכ

וכיככן .כוכס'יחוכסכנגססססנומותירופוסנס •פכלוכפי Pמ'יסכולכככיגו Pובס
סמכנוסימנקג'ככככנוג"ולככג I'Jכ P 'יגו pסססמוכסגגכיכקסמיכונווכלנפעספנ"
 ~ Pנונדכןנסוךינככו p "רנfכגכו .כוס;:וססגתככקכמוכיוגוכו 'ו:;נכגו"סוכ"וקעלנ'ו

סיסעפמיססכ/וקולוכלמכקיסכב'ומומגסווכחכקסמגוכסרן'כמג/"גניסכככוגנססס Sונוכ'
סקב"ס Pמופסיסננפמיסנו'תגוכס)יומל:בסIב'בסמכמסקכמכגד(סיינווכ!בס Pחופ

'סרחכ)ג~כוקספיגו pמכ(ס"כוכיומובכפמייםכברו)ס"סקכסנכנ:;יגסמ~קכבד('יייוכ
ייקב/יסובניקפ rסרוכז'יוובו/רדכן/יכ Pגחנוכפ"סנובככח!בכ/ווכעפ'יספגכנופססלוחמ

 <בIיוזוגרכסייס Pונוסמגוכססיס:ומגדיונלע"סכ pפכירועפמיססנ'נוגנסוכ'ויכמבכוף
 : )'''כנ(בכיווכירורו I'Jוככנמפכמונוסס

 6קי P ~כ'Iכמכמכככ"פב'רכויקסס .כ!כיסכ'יס ו:; pככו ו:;//ס;:וקבםייודעכ)Iכיוכןfנ Hפ(כ/יכ
 •קסככמ I'Jסמובכומייכ •כוכיחסככחכיסעיס Pכוסכמ •לחוימ,כו pכוכי

 6(וכסוכוגדוכ~וכ.ומי . Pסכפכוכון P' ,'I'Jו .בכוםסו rוכסממס pוכ .בככככוכגננכומפוכמ
 •וכיממונסעמכנסלינ"ז.כוירק/וו Sכנפמוכייסדיןיוסססומג!כבוכוככי rסלגכנו'ינור I'Jפ

ככעססבככיפקודגוי ~כfיקוסכיויפמדויככו p 'בכססוכון בI/'וג •מר Pסמפכחנפלקפיין
לנס"בכסקכ"סכפניסזברמכי I'Jוככוכור I'Jכ;:וו I'Jוfכ"כפוכעיכןמ,פכ" I'Jסכבכוד I .ופקומו Pח'

ו'וגIכ"כככיוסגמכיפסל I'Jכ;:וםמנכל •ילס Pבריוס"גג,"סיפלח~ולווכליסחיונוסוכעכי
 ~' Sנסניסלחנננכונסוחככימונפכיובכוגיו I'Jנר'וכוכמוייכס"דססיכ"ע"פ I'Jוי"נ • 'ווכ

ונכבכומיסכינסורבככיד Pסכסו rו .סגוףכוכית/וסוני!כרויו;:וו ./נ'כעוסס Pכפככוכומ
P סכיוו'יינעוד .~נכוכ/וןגכסP עזר"סמנכלגנווו!בתיסנחגיכסמפיכוסיוסונכוחקייוכ'ס

ממם pנכמס Pס ~"ל .וכגנזוכססיfכס'מוו/וגיונו'נונומוסכמוובו'נוונמקיםוכחגכוכ
מכס'ס~ואשר(םם) :יס Pכככם!ב'עפסס pוכומכופוזס'fכסזסנ'דםמנכנונ "~וכוםנומין

ר Jrיס<ונממכיק~ס~ג"וי:י"כן" t:נוו,סוfונכס'לקייביןכ Iוס"סולדם •מכיוקיובים
 •כיברקמ nכונן D"וחכםסומ"וניו"מ"כ •קייונם"יכןוfוונויונכופיסומגכניםגס'ומו

ס <fונל •נןוכפי"ינוסכיבכיקרגוככוןס Pבכווfום •ככ~כקורנחוככורסfכיכווכו Sבכגנוסר'
יסר.:~ן)~יייסרכווכלנוספיקסיסכו'ולוננכיfככ'ונו~מככמונסלגיפןז"לססגיכימוור

rכfנכ"סכמויחרכןבכנומונמומגודננוככסלווח;:וכמונ:כווכמכי ל\I'Jכוזס"חכ pוכייקלוכיס.
' P נוסכמכוףרמכP וtביסמ"י;:ויIביקלסכי •סמכr וךססfב""מדגסI'J sבין'(סומומוגו:בילכI

ורfכנכלדס Iמסו"יל Pגוסו)ןס"יס"ווכו"ס frו •ספסירומו I'Jכ I'Jנקכבר«וייוסומזקל"
 ~מנכריסכורבכוכחס Pכחפלכיי Pגיוונוכופרבככיסו)ן cוfכ •מוכסקורנכיסו)ןfכוכח

 ו~(נונכומדסוחם (fרס"נווכ'קלוכנןיסיס"םחרםסנכfככויכבכ~זבIלמל(זוסו~ו (fסו
ויי(ג,יס'םכמככסיוחכן ""ינןימניוסוחוכס (f •כנן)ק rסומנמסעד"ןקיינו
 rסעדקכןננוגס'סחזוסו •קורטעם :כfכבI'~נכינfכוכויי •קלוניוקלfכםככנליסנגכוח

I'J כםינוrסנכןנוופכrl'J ונכ .כןככעורמנקסfI'J ייכוכ' ';פקרוכוס,P ''')ג וI'J ל;ריוגבכ/וסI
rר)(כהייר~ו"כיפו נrt.(כסמיופלופ)(ןנלפמ,כגרjו rנוומjוכובוסfככלכ"כfל .קייכו

נומערכ tl:בוסייסרט .'~נו"קרגוסfלפככויlבfו,מכנענמוסברונסנחנוחספמןוככככ
מוג;וססומכ;:ויעןסוfניסקכס" .נכןסימכנדקרןרנ;ויומווידןפכיכלכסיוחןנונק:ב
נוןיםנ6יוקלוניספסםוס II •גמיקלססכמי(וייכי;:וסכניוכלכסוכקנרולמכ pכ'סבדוכס
סיוט,פכבנוםסרונOסtב •נ« Otנבככיןחירכקיינופסמנולוחנכ •נססמ Iססמנ

 , ~~tיוי.ת 010 <סכיוכונד pכזס Pספלם Iסוfכין •קיוונ
ז .*tID TסlCסכנוכןגו'"וככוגין~ופסיסלמלךו)סינון(פס

 ~_~סבסOכננדססומ.ןרכfכססfכ~וסכוסכיםIבסס
 ,( י'P'ידוtrנויגזללונו"ו Sגמפסנגונוכוחגכגכעכומכככ ~ Pנווקיס'סנוכ

פס(סfכרונובכחס •בכבריחויוכמסחלימכככ~רקכנוםוכ:בויIבIליכוויכוומז'/נ I'Jכיזסוסומ
נורוכ;:ורינ/ינ"מר"בממד""רסבככגומ.ובכמ;:ווכוכו.וכנכוו.זכוב.סמקיס.יקיע.סלקיעים.

סחוכנוגיווכוכ!כלסכוככעוכדכויויווכזנומכוכוגיסוננכ;:ומוכספרככ"ורנוגיוסלמסווסלקיפ
כמיי.פנו(!בווכיכסמקיס i:iסוfו Pכ' Pס;:ורקיענודנו;:וס Pיולכי •ייו S "רכ(בכזבוחסז;:ו

וביוכםגיםסנוזנוכ;:וומ PמיניIב pעילק • ("(בכ"ריקיםסוכייIבסומוכןונכוחוכחבכדוכדומ
ויגוזכנור"מוסוIלכטבעמחiכמככיוכד"סועיחו Sנמנכנכויונוכrמעכס nסכסנוקדפ

 ""וכומככל .ן (I"(1;וי;נדכוי .וממםס;ווחנמוכנע'מומיכ pוחבונננעחגבכ'ןבכטמו ''' Pכפל
 נU"ו;ס·כ!חכסגו"כןנוסיוסנוגוחי .כוכנכוממר I'Jסנמסנניו'כ •סופיגומומסיופינוכככ
ככ)(קסרוכוסל rנעי'ברfוסיוככנfו'עיומכגחנכויוכל I'Jיכוכונכ(פכ"דרנזנול,ייכנוווי~כ""ניסו
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